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STAŢIUNE

HOTEL

TARIF/PERS./SEJUR

SERVICII INCLUSE ÎN
TARIF/SEJUR

VARF DE
SEZON
Tarif maxim

NR.
NOPŢI

OBSERVAŢII
Loc in camera dubla
piscină, jacuzzi, saună, sală fitness
Piscină exterioară 20 lei/zi-adult, 10
lei/zi-copilul.
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla
O SAPTAMANA DE VIS LA MUNTE
Loc in camera dubla
OFERTA SPECIALA 4 NOPTI/5 ZILE
Loc in camera dubla
OFERTA SPECIALA 5 NOPTI/ 6 ZILE

Alba, Albac

Pensiunea Steaua Arieșului
4*

995 lei/pers

CAZARE

01.06.-31.08

5

Alba, Galbena

Zana Vaii 3*

660 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-22.12

5

Alba, Arieseni

Pensiunea Casa Moțului

1050 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

03.01.-22.12

7

Alba, Arieseni

Pensiunea Casa Moțului

600 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

03.01.-22.12

4

Alba, Arieseni

Pensiunea Casa Moțului

750 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

03.01.-22.12

5

Alba, Vârtop,
Arieșeni

Pensiunea Skipass 3*

675 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

15.06. – 14.09

5

Loc in camera dubla tip A

Alba, Vârtop,
Arieșeni

Pensiunea Skipass 3*

625 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

15.06. – 14.09

5

Loc in camera dubla tip B

Amara

Lebada 3*

450 lei/pers

CAZARE

15.06-15.09

5

Hotel Carpat Inn 4*

400 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.05 –15.11

2

Pensiunea Elemar 3*

500 lei/pers

CAZARE

01.07 – 31.08

5

Loc in camera dubla

Pensiunea Elemar 3*

625 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07 – 31.08

5

Loc in camera dubla

Complexul „Podu’ cu
lanțuri” 4*

575 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.06-30.09

5

Loc in camera dubla 4*

7

Loc in camera dubla – Etaj 2
” BONUS DE RELAXARE 5+2”
Acces gratuit zilnic la Centrul Wellness &
Spa Perla în limita programului : bazine
interioare și exterioare cu apă termală,
jacuzzi
Proceduri SPA / doamnă – un drenaj
limfatic, un masaj de relaxare, o ședință
salină / sejur
Proceduri SPA / domn – un drenaj
limfatic, un masaj de relaxare, o ședință
salină / sejur

Azuga
Azuga
Azuga
Bacau

Baile 1 Mai

Perla Wellness&SPA 4*
RENOVAT 2020

1315 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN +
PROCEDURI SPA

16.09. – 08.12

Loc in camera dubla
Suplimentar Tratament balnear 40lei/zi/p
Loc in camera dubla
Acces gratuit la piscina, saune, jacuzzi
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CAZARE + MIC DEJUN + 1 CINA
ROMANTICA + PROCEDURI
SPA

18.09-11.12

2

1635 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

15.06. – 15.09

6

1845 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ

15.06 – 15.09

6

430 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

16.07-31.08

2

1067 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

01.06. – 15.09.

5

President 4*

1584 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

01.06. – 15.09.

5

Baile Felix

President Business 4*

1611 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

01.06. – 15.09.

5

Baile Felix

President SPA 4*

1611 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

01.06. – 15.09.

5

Baile Felix

Muncel 2*

830 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ

01.07.-31.08.

5

Baile Felix

Padiș 3*

1323 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

15.06. - 15.09

7

15.06. - 15.09

7

15.06. - 15.09

7

Perla Wellness&SPA 4*
RENOVAT 2020

610 lei/pers

Perla Wellness&SPA 4*
RENOVAT 2020
Perla Wellness&SPA 4*
RENOVAT 2020
Perla Wellness&SPA 4*
RENOVAT 2020

Baile Felix

Complex Aqua President 3*

Baile Felix

Baile 1 Mai

Baile 1 Mai
Baile 1 Mai
Baile 1 Mai

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ ( mic dejun bufet
suedez, prânz meniu fix şi cină
meniu fix, şi tratament)
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ ( mic dejun bufet
suedez, prânz meniu fix şi cină
meniu fix, şi tratament)

Baile Felix

Padiș 3*

1025 lei/pers

Baile Felix

Padiș 3*

1165 lei/pers

Baile Felix

Pensiunea Anthimos 4*

900 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

12.06. – 05.09.

5

Baile Felix

Vila Metropol 3*

625 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07.-31.08.

5

Loc in camera dubla
”WEEKEND ROMANTIC”
Acces gratuit zilnic la Centrul Wellness &
Spa Perla în limita programului: bazinele
interioare și exterioare cu apă termală,
jacuzzi
Proceduri SPA / doamnă – o ședință
impachetare cu ciocolata și o ședință de
Salină
Proceduri SPA / domn – o sedință
Thermospa și o ședință de Salină
Loc in camera dubla – Etaj 2
Pachet vara în familie
Loc in camera dubla – Etaj 2
Pachet vara în familie
Loc in camera dubla – Etaj 2
Tarif individual
Intrare DUMINICA (camera standard)
Acces centru SPA
Suplimentar Tratament balnear 70lei/zi/p
Intrare DUMINICA (camera standard)
Acces centru SPA
Suplimentar Tratament balnear 70lei/zi/p
Intrare DUMINICA (camera superioara)
Acces centru SPA
Suplimentar Tratament balnear 70lei/zi/p
Intrare DUMINICA (camera superioara)
Acces centru SPA
Suplimentar Tratament balnear 70lei/zi/p
Loc in camera dubla
Pachet odihna
Loc in camera dubla
PACHET ODIHNĂ
Acces piscina interioara si exterioara
Loc in camera dubla
OFERTĂ “O SĂPTĂMÂNĂ DE
REFACERE”
Fără acces ștrand
Loc in camera dubla
OFERTĂ “O SĂPTĂMÂNĂ DE
REFACERE”
CU acces ștrand
Loc in camera dubla
Acces gratuit la piscina exterioara
Loc in camera dubla
Acces la piscină interioară, jacuzzi, tenis
de masă, tren de sport
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15.06 – 15.09.

5

Loc in camera dubla

15.06 – 15.09.

5

Loc in camera dubla

01.06. – 15.09.
01.06. – 15.09.

5
5

CAZARE + DEMIPENSIUNE

01.06. – 14.09.

5

540 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

01.06. – 14.09.

5

Hostel Sara’s Sons 3*
Hotel Sara’s Sons 3*

700 lei/pers
800 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + MIC DEJUN

16.06 - 31.08
16.06 - 31.08

5
5

Baile Herculane

Afrodita 4* Resort&SPA

423 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

14.06. – 12.09.

2

Baile Herculane

Afrodita 4* Resort&SPA

1198 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

14.06. – 12.09.

5

Loc in camera dubla 3*
Loc in camera dubla 4*
Loc in camera dubla
cura Balneo-SPA cuprinde 3
proceduri/zi/pers de luni pana vineri si
consultatia de specialitate:
Gratuit copii 0 – 7 ani conform copie
certificat de nastere si bilet de trimitere de
la medic
Intre 7-14 ani: 12 lei/zi/copil (3
proceduri/zi) si copie certificat de nastere
+ 1 examinare
Peste 14 ani: 24 lei/zi/pers (3
proceduri/zi)+ 1 examinare
4
Examinare de specialitate: 25
lei/pers
Loc in camera dubla
cura Balneo-SPA cuprinde 3
proceduri/zi/pers de luni pana vineri si
consultatia de specialitate:
Gratuit copii 0 – 7 ani conform copie
certificat de nastere si bilet de trimitere de
la medic
Intre 7-14 ani: 12 lei/zi/copil (3
proceduri/zi) si copie certificat de nastere
+ 1 examinare
Peste 14 ani: 24 lei/zi/pers (3
proceduri/zi)+ 1 examinare
4
Examinare de specialitate: 25
lei/pers
Loc in camera dubla Hostel
Loc in camera dubla Hotel
Loc in camera dubla Economy
5 tipuri de saună (saunele cu
aromaterapie, infraroșu și sare de
himalaya, saună umedă), piscină de înot,
jacuzzi cu apă sărată, bazin cu calciu și
magneziu, sală de fitness
Loc in camera dubla
Pachet Apeduct
5 tipuri de saună (saunele cu
aromaterapie, infraroșu și sare de
himalaya, saună umedă), piscină de înot,
jacuzzi cu apă sărată, bazin cu calciu și

Baile Govora

Oltenia 3*

900 lei/pers

Baile Govora

Oltenia 3*

900 lei/pers

Baile Govora
Baile Govora

Palace 4*
Palace 4*

Baile Govora

620 lei/pers
715 lei/pers

CAZARE + fisa cont de 70 lei/zi
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX
CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + MIC DEJUN

Belvedere 3*

703 lei/pers

Baile Govora

Parc 2*

Baile Herculane
Baile Herculane
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Baile Herculane

Diana 3* Resort&SPA

353 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

14.06. – 12.09.

2

Baile Herculane

Diana 3* Resort&SPA

953 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

14.06. – 12.09.

5

Baile Herculane

Dacia 2*

760 lei/pers

16.07-15.09

5

Baile Herculane

Domogled 3*

895 lei/pers

01.07-31.08

5

Baile Herculane

Domogled 3*

945 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA BUFET
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA BUFET

01.07-31.08

5

Baile Herculane

Ferdinand 3*

450 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07-15.09

2

Baile Herculane

Ferdinand 3*

700 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07-15.09

5

2000 lei/pers

Baile Herculane

Grand Hotel Minerva
Resort & SPA 4*
Golden Spirit 3*

Baile Herculane

Pensiunea Select 4*

1000 lei/pers

Baile Olanesti

Central 3*

Baile Olanesti

magneziu, sală de fitness
Loc in camera dubla Economy
5 tipuri de saună (saunele cu
aromaterapie, infraroșu și sare de
himalaya, saună umedă), piscină de înot,
jacuzzi cu apă sărată, bazin cu calciu și
magneziu, sală de fitness
Loc in camera dubla
Pachet Dictum
4 tipuri de saune (sauna IR, sauna umedă,
sauna finlandeză cu aromaterapie, sauna
finlandeză) piscină de înot, jacuzzi
interior și exterior, Aqua Splash pentru
copii
Loc in camera dubla
Pachet odihna
Loc in camera dubla fără balcon
Pachet odihna
Loc in camera dubla cu balcon
Pachet odihna
Loc in camera dubla
ESCAPADA DE WEEKEND
Loc in camera dubla
Pachet standard
tratament SUPLIMENTAR 4 proceduri
medicale 60Ron/ zi/ persoana

CAZARE + DEMIPENSIUNE +
TRATAMENT
CAZARE + MIC DEJUN

04.07-11.09

5

Loc in camera dubla

01.07 – 31.08

5

Loc in camera dubla

CAZARE + MIC DEJUN

01.07 – 15.09

5

Loc in camera dubla

950 lei/pers

CAZARE + MASĂ FIȘI CONT 80
LEI/ZI/PERS

16.06-15.09

5

Imperial Hotel&Spa 4*

360 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

30.07-31.08

2

Baile Olanesti

Livadia 3*

500 lei/pers

CAZARE

01.07 – 10.09

5

Baile Olanesti

Olanesti 3*

843 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.06. -15.09

5

Baile Olanesti

Parang 2*

500 lei/pers

CAZARE

01.06 - 30.09.

5

Baile Herculane

585 lei/pers

Loc in camera dubla
Suplimentar: 40 lei/zi/pers (2 proceduri
+card ape)
Loc in camera dubla (DUM-JOI)
Piscină apă dulce, piscină apă sărată
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla (DUM-JOI)
tratament SUPLIMENTAR reprezentand
3 proceduri si cura de ape = 80 lei/zi/pers
Loc in camera C1, C2
Suplimentar: Masa pensiune completa
meniu fix (MD16 lei + D22 lei + C17 lei)
Tratament balnear* (2 proceduri/zi) – 25
lei/pers
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Baile Olanesti

President 3*

605 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

22.07-12.09

5

Baile Olanesti

Stogu 3*

575 lei/pers

CAZARE

01.07 – 30.09

5

Baile Olanesti

Pensiunea Izvoarele 3*

460 lei/pers

CAZARE

01.07 – 30.09

5

Baile Olanesti

Pensiunea Maria 2*

345 lei/pers

CAZARE

01.07 – 30.09

5

Baile Olanesti

Tisa 3*

725 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

30.07 – 28.08

5

Baile Olanesti

Tisa 3*

775 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

30.07 – 28.08

5

Baile Olanesti

Vila Tisa 3*

350 lei/pers

CAZARE

01.08 – 29.08

5

339 lei/pers

CAZARE

15.02. – 27.12

5

Baile Tusnad

Fortuna Eco - Boutique
Hotel 3*
O3zone 4*

561 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

15.06-13.09

2

Baile Tusnad

O3zone 4*

590 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

15.06-13.09

2

Baile Tusnad

O3zone 4*

725 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

20.06-15.07

3

Baile Tusnad

O3zone 4*

840 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

18.07-01.09

3

Baile Tusnad
Baile Tusnad

Tusnad 2*
Tusnad 2*

575 lei/pers
650 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + MIC DEJUN

04.07 - 11.09
04.07 - 11.09

5
5

Balvanyos

Grand Hotel Balvanyos 4*

455 lei/pers/noapte

CAZARE + MIC DEJUN

01.01.-24.12

2

Balvanyos

Grand Hotel Balvanyos 4*

505 lei/pers/noapte

CAZARE + MIC DEJUN

01.01.-24.12

2

Bazna, Sibiu
Bazna, Sibiu
Bicaz
Bicaz
Bicaz

Bassen Pension 3*
Bassen Pension 3*
Complex Adora 3*
Complex Adora 3*
Complex Adora 3*
Pensiunea: Favorit Ferice
4* (margarete)
Pensiunea: Favorit Ferice

425
500
475
900
750

lei/pers
lei/pers
lei/pers
lei/pers
lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE
CAZARE
CAZARE

15.06. - 15.09.
15.06. - 15.09.
03.01.-22.12
03.01.-22.12
03.01.-22.12

5
5
5
5
5

Loc in camera dubla standard
Loc in camera dubla
Suplimentar - masa:
•Mic dejun 25.00 lei/pers./zi
•Demipensiune 60.00 lei/pers./zi
•Pensiune completa 100.00 lei/pers./zi
Loc in camera dubla
Suplimentar - masa:
•Mic dejun 25.00 lei/pers./zi
•Demipensiune 60.00 lei/pers./zi
•Pensiune completa 100.00 lei/pers./zi
Loc in camera dubla
Suplimentar - masa:
•Mic dejun 25.00 lei/pers./zi
•Demipensiune 60.00 lei/pers./zi
•Pensiune completa 100.00 lei/pers./zi
Loc in camera dubla STANDARD CorpB
(DUM-JOI)
Loc in camera dubla STANDARD CorpA
(DUM-JOI)
Loc in camera dubla standard (DUMJOI)
Loc in camera dubla
Animale de companie- 49 Ron/ Noapte
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla
Plimbare cu căruța (intrare lu, mie, vi)
Loc in camera dubla
Summer SPA Days
Loc in camera dubla
Descoperă Tușnadul (intrare dum)
Loc in camera dubla standard
Loc in camera dubla modernizata
Twin sau Queen standard (luni-joi)
Acces centru SPA
Twin/Queen standard (vineri-duminica)
Acces centru SPA
Loc in casuta
Loc in dublă
Loc in casuta
Loc in cabanuta
Loc in dubla hotel

336 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-22.12

2

Loc in camera dubla fără balcon

362 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-22.12

2

Loc in camera dubla twin cu balcon

Baile Tusnad

Borsec
Borsec
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Borsec
Borsec
Borsec
Braila

4* (margarete)
Pensiunea: Favorit Ferice
4* (margarete)
Vila Bella 3*
Vila Montana 4*
Vila Riki 3*
Traian 3*

Bran

Club Vila Bran 3*

600 lei/pers

CAZARE

12.07-12.09

5

Bran

Club Vila Bran 3*

825 lei/pers

CAZARE

12.07-12.09

5

Bran

Club Vila Bran 3*

1000 lei/pers

CAZARE

12.07-12.09

5

Bran

Club Vila Bran 3*

1275 lei/pers

CAZARE

12.07-12.09

5

Bran

Club Vila Bran 3*

1450 lei/pers

CAZARE

12.07-12.09

5

Bran

Club Vila Bran 3*

1600 lei/pers

CAZARE

12.07-12.09

5

Bran

Club Vila Bran 3*

1725 lei/pers

CAZARE

12.07-12.09

5

Bran

Club Vila Bran 3*

825 lei/pers

CAZARE

12.07-12.09

5

Bran

Club Vila Bran 3*

2250 lei/pers

CAZARE

12.07-12.09

5

Borsec

378 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-22.12

2

600
575
550
563

CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE
CAZARE
CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-22.12
03.01.-22.12
03.01.-22.12
03.01.-22.12

5
5
5
5

lei/pers
lei/pers
lei/pers
lei/pers

Loc in camera dubla matrimonială cu
balcon
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla superioara
Loc in camera dubla confort
Loc in camera dubla
Vila 2 Cam 1, 2, 3,4 (duminica-joi)
Vila 3 Cam 1,2, 4,5,6 (duminica-joi)
Acces centru SPA
Vila 2 Cam 5* (duminica-joi)
Vila 3 Cam 3* (duminica-joi)
Vila 4 Cam 1 – 4 (duminica-joi)
Vila 6 Cam 1 – 4, 5*, 6* (duminica-joi)
Vila 9 Cam 1 – 4, 5*, 6* (duminica-joi)
Acces centru SPA
Vila 3 Cam 8* (duminica-joi)
Vila 4 Cam 5*, 6* (duminica-joi)
Vila 5 Cam 1* - 6*(duminica-joi)
Vila 7 Cam 1* - 8*(duminica-joi)
Vila 8 Cam 1*- 19*(duminica-joi)
Vila 10 Cam 1* - 8*(duminica-joi)
Vila 11 Cam 1*- 24*(duminica-joi)
Vila 13 Cam 1-6 (duminica-joi)
Acces centru SPA
Vila 1 Apt 1, 2 (duminica-joi)
Vila 3 Apt (duminica-joi)
Vila 6 Apt (duminica-joi)
Vila 9 Apt 1, 2 (duminica-joi)
Vila 13 Apt 1, 2, 3, 4 (duminica-joi)
Acces centru SPA
Vila 10 Apt 1 – 3 (duminica-joi)
Vila 11 Apt 1 (duminica-joi)
Casa Taraneasca Apt 1-5 (duminica-joi)
Acces centru SPA
Vila 7 Apt 1, 2 (duminica-joi)
Vila 11 Apt 3 (duminica-joi)
Acces centru SPA
Vila 11 Apt 2 (duminica-joi)
Acces centru SPA
MICUL CASTEL VILA BRAN
(duminica-joi)
Acces centru SPA
Casuta Scufitei Rosii (APARTAMENT)
(duminica-joi)
Acces centru SPA
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Bran

Wolf 1 3***

259 lei/pers

CAZARE+ MIC DEJUN

01.07-14.09

5

Bran

Wolf 2 4****

330 lei/pers

CAZARE+ MIC DEJUN

01.07-14.09

5

Bran
Bran

450 lei/pers
600 lei/pers

CAZARE+ MIC DEJUN
CAZARE

02.01. - 22.12.
02.01. - 22.12.

5
5

462 lei/pers

CAZARE

03.01.-22.12

2

Loc in camera dubla

Brasov
Brasov

Pensiunea Cristal 4*
Pensiunea Happy Times 3*
Alinalex - Paradisul Acvatic
3*
Hotel Ambient 4*
Hotel Ambient 4*

Loc in camera dubla (lun-joi)
Acces centru SPA
Loc in camera dubla standard (lun-joi)
Acces centru SPA
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla

331 lei/pers
453 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-22.12
03.01.-22.12

2
2

Brasov

Pensiunea Ambient 3*

283 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-22.12

2

Brasov

Residence Ambient 3*

187 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-22.12

2

Brasov, Cristian
Brasov, Cristian
Brasov, Cristian
Brasov

Vila Ambient 5*
Conac Ambient 5*
Resort Ambient 5*
Casa Iacob

1867 lei/vilă/noapte
336 lei/pers
336 lei/pers
650 lei/pers

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

03.01.-22.12
03.01.-22.12
03.01.-22.12
15.06.-15.09

2
2
2
5

Brasov

Grand Hotel 4*

578 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

15.06.-15.09

5

Brasov

Ave Lux 3*

678 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-22.12

5

Brasov

Long Street 3*

550 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07-31.07.

5

Brasov

Residence Central
Annapolis 3*

550 lei/pers

CAZARE

03.01.-22.12

5

Vila Roots

1100 lei/ vilă/noapte

CAZARE

03.01.-22.12

5

Domeniul Dâmbu Morii 3*

319 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

16.06 – 12.09

2

Loc in camera dubla 3*
Loc in camera dubla 4*
Loc in camera dubla
Este permisa prezenta animalelor de
companie achitand o taxa suplimentara
de 73 lei / animal.
Loc in camera dubla (dum-joi)
Este permisa prezenta animalelor de
companie achitand o taxa suplimentara
de 49 lei / animal.
6 dormitoare (dum-joi)
Loc in camera dubla standard (dum-joi)
Loc in camera dubla standard (dum-joi)
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla economy
acces gratuit la sala de jocuri, la sala de
fitness și saună, iar pe timp de vară la
piscina exterioară;
Loc in camera dubla standard
Loc in camera dubla economy
Acceptă animale companie contracost 50
lei/zi
Loc in camera dubla standard (dum-joi)
Acceptă animale companie contracost 49
lei/zi
Vila Roots oferă spațiu suficient pentru
zece persoane pe două niveluri (lun-joi)
Loc in camera dubla standard (dum-joi)
Acceptă animale companie contracost 35
lei/zi

Complexul de Terapie
Naturala Alexandra
Complexul de Terapie
Naturala Alexandra

1375 lei/pers

01.05-30.10

7

Proceduri (SPIRULINA)

01.05-30.10

11

Proceduri (SPIRULINA)

Casa Domneasca 3*

675 lei/pers

13.06-30.09

5

Loc in camera dubla
accesul la piscina interioară a pensiunii,
tenis de masă,loc de joaca, foişor , grătar

Brasov

Brasov
Brasov
Breaza, Prohova
Breaza, Prohova
Bucovina,
Cacica

2275 lei/pers

CAZARE + ALL INCLUSIVE +
TRATAMENT
CAZARE + ALL INCLUSIVE +
TRATAMENT
CAZARE + MIC DEJUN
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Accesul cu animale este permis in camera
si interzis in restaurant.
Bucovina,
Câmpulung
Moldovenesc
Bucovina,
Câmpulung
Moldovenesc
Bucovina,
Câmpulung
Moldovenesc
Bucovina,
Câmpulung
Moldovenesc
Bucovina,
Dorna Cindrenilor
Bucovina,
Dorna Cindrenilor
Bucovina,
Dragoiasa
Bucovina,
Fundu Moldovei
Bucovina,
Fundu Moldovei
Bucovina,
Gura Humorului
Bucovina,
Gura Humorului
Bucovina,
Gura Humorului

Eden 3*

608 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

13.01. –22.12

5

Loc in Bungalow
Acces centru SPA

Eden 3*

728 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

13.01. –22.12

5

Loc in camera dubla
Acces centru SPA

Eden Garden Spa 4*

1093 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

13.01. –22.12

5

Loc in camera dubla standard
Acces centru SPA

Eden Garden Spa 4*

1213 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

13.01. –22.12

5

Loc in camera dubla standard cu balcon
Acces centru SPA

Casa Sofia 3*

388 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

13.01. –22.12

5

Loc in camera dubla

Casa Sofia 3*

465 lei/ casa/noapte

CAZARE + MIC DEJUN

13.01. –22.12

1

Capacitate: 6 adulți și 3 copii în 3 spații
de cazare

Casa Răzeșului

730 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

13.01. –22.12

2

Loc in camera dubla

Pensiunea La Moara 4*

600 lei/pers

CAZARE

13.01. –22.12

5

Loc in camera dubla (dum-joi)

Pensiunea La Moara 4*

280 lei/pers

CAZARE

13.01. –22.12

2

Loc in camera (vin-sam)

Best Western Bucovina 4*

280 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.04.-31.10

2

Loc in camera dubla

Pensiunea La Roata 3*

625 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

13.01. –22.12

5

Loc in camera dubla matrimoniala / twin
(vin-sam)

Toaca Bellevue 4*

515 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.05 - 15.09

5

Loc in camera dubla
Loc in camera dubla
Acces piscina interioara cu jacuzzi,
minipiscina pentru copii, hammam, sauna
uscata, masaj (contracost), salina cu sare
Praid, ciubar exterior cu apa sarat
Loc in camera dubla
Acces centru SPA
Loc in camera dubla
Casa are 5 dormitoare cu paturi duble ,
living , terasă , bucătărie complet utilată
Pensiunea se inchiriaza integral, 10-12
pers, minim 2 nopti (4 camere duble si un
apartament)
Acces centru SPA

Bucovina,
Gura Humorului

Pensiunea La Conac în
Bucovina 4*

399 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07-12.09

2

Bucovina,
Gura Humorului

Pensiunea Casa Humor 4*

800 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

18.06-11.09

5

Bucovina,
Pojorâta

Casa Ovidiu 3*

330 lei/pers

CAZARE

13.01. –22.12

5

Bucovina,
PUTNA

Pensiunea Edelweiss 3*

1500 lei/pensiune
noapte

CAZARE

03.01.-20.12

1

Alpin 3*

319 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-20.12

2

Loc in camera dubla

Complex Turistic Bucovina

610 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

13.01. –22.12

5

Loc in camera dubla

Bucovina,
Rarau
Bucovina,
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Sucevița

4*

Bucovina,
Vama

Pensiunea Bucovina Lodge
4*

630 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

20.06- 18.09

5

Pensiunea Poiana Bucovat
4*

463 lei/pers

CAZARE

05.01.-20.12

5

Loc in camera dubla cu pat matrimonial

Blumenhof 4*

750 lei/pers

CAZARE

05.01.-20.12

5

Loc in camera dubla

Bucovina,
Voronet

Complex: Casa Elena 4*

728 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-22.12

5

Bucovina,
Voronet

Piatra Pinului Ski & Spa 4*

265 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.04.-22.12.

2

Casa Freya 4 *
Alexandros 3*
Alexandros 3*
Iri 3*
Iri 3*
Silva 3*
Silva 3*
Complex Turistic Casa
Romaneasca 4*
Complex Turistic Casa
Romaneasca 4*
Complex Turistic Casa
Romaneasca 4*
Complex Turistic Casa
Romaneasca 4*

750 lei/pers
625 lei/pers
875 lei/pers
570 lei/pers
435 lei/pers
630 lei/pers
990 lei/pers

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

03.01.-22.12
16.06-15.09.
16.06-15.09.
03.01.-31.12
19.06 -31.12
01.06.-22.12.
01.06.-22.12.

5
5
5
6
3
6
6

Loc in camera dubla
oferă acces gratuit la o zonă de fitness în
aer liber și la saună
Loc in camera dubla
Accesul la SPA (saună umedă, saună
uscată, salină, jacuzzi, sala fitness)
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla junior
Loc in camera dubla junior
Loc in camera dubla standard
Loc in camera dubla standard
Loc in camera dubla standard
Loc in camera dubla superioara

675 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

15.06-14.09

5

Loc in camera dubla 3*

1050 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

15.06-14.09

5

Loc in camera dubla 4*

270 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

15.06-14.09

2

Loc in camera dubla 3*

420 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

15.06-14.09

2

Loc in camera dubla 4*

Orizont 3*

1320 lei/pers

28.06 – 12.09

5

Orizont 3*

1370 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA BUFET SUEDEZ
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA BUFET SUEDEZ

28.06 – 12.09

5

Complex Balnear Cozia 3*
(Corp Cozia, Corp Oltul,
Corp Căciulata)

745 lei/pers

CAZARE + CARD VALORIC
50LEI/ZI/PERS

14.05.-30.09.

5

Traian 3*

960 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ

01.07.-31.08.

6

PIATRA CRAIULUI 3*

750 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Bucovina,
Varful Dealului,
com Partestii de
jos
Bucovina,
Varful Dealului,
com Partestii de
jos

Busteni
Busteni
Busteni
Busteni
Busteni
Busteni
Busteni
Calimanesti
Caciulata
Calimanesti
Caciulata
Calimanesti
Caciulata
Calimanesti
Caciulata
Calimanesti
Caciulata
Calimanesti
Caciulata
Calimanesti
Caciulata
Calimanesti
Caciulata
Cheile Gradistei
Fundata

piscina accesul este pentru 2 ore pe zi(1
programare) si este 30 lei/adult si 15
lei/copil
Loc in camera dubla
Acces la spatiu de joaca pentru copii
(interior si exterior)

Loc in camera dubla fără balcon
Pachet odihnă si relaxare
Loc in camera dubla cu balcon
Pachet odihnă si relaxare
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla
Pachet odihnă (Loisir)
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 50
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Cheile Gradistei
Fundata

HOTEL BUCEGI 3*

750 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Fundata

HOTEL SPORT 2*

500 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Fundata

VILA PINUL 3*

750 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Fundata

VILA MOLIDUL 3*

750 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Fundata

VILA BRADUL 3*

750 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Fundata

VILA CARPENUL 3*

750 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Fundata

VILA PALTINUL 3*

750 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Fundata

VILA ALUNUL 3*

750 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Fundata

VILA FAGUL 3*

750 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Fundata

VILA BRANDUSA 3*

750 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Fundata

VILA BUJORUL 3*

750 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Moieciu

HOTEL GRADISTEA 3*

500 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Moieciu

HOTEL CHEIA 3*

500 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Moieciu

VILA OVIDIU 3*

400 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Moieciu

VILA ARON 3*

500 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei

VILA ANA 4*

625 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

lei / persoana/ zi si 25 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 50
lei / persoana/ zi si 25 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 50
lei / persoana/ zi si 25 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 50
lei / persoana/ zi si 25 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 50
lei / persoana/ zi si 25 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 50
lei / persoana/ zi si 25 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 50
lei / persoana/ zi si 25 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 50
lei / persoana/ zi si 25 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 50
lei / persoana/ zi si 25 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 50
lei / persoana/ zi si 25 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 50
lei / persoana/ zi si 25 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 50
lei / persoana/ zi si 25 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 30
lei / persoana/ zi si 15 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 30
lei / persoana/ zi si 15 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 30
lei / persoana/ zi si 15 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 30
lei / persoana/ zi si 15 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
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Moieciu
Cheile Gradistei
Moieciu

VILA DORINA 3*

400 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Moieciu

VILA BOGDAN 3*

400 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Moieciu

HOTEL ALEX 3*

500 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cheile Gradistei
Moieciu

VILA DE LEMN 3*

500 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

5

Cluj

Belvedere 3*

700 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.04-30.11

5

Cluj

Sunny Hill 4*

648 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12

5

Colibita

Boutique Roser House 4*

534 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07-31.08

2

Colibita

Fisherman's Resort 4*

500 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ

01.59-30.09

2

Cornu de Jos, jud.
Prahova

Vila Ralf 4*

550 lei/pers

CAZARE

04.01. - 20.12

5

Covasna

Caprioara 4*

1255 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

01.05 - 30.09

5

Covasna

Cerbul 3* & Covasna 3*

985 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

01.06 - 10.09

5

Covasna

Montana 3*

740 lei/pers

01.07 - 31.08.

5

Covasna

Montana 3*

975 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA BUFET

01.07 - 31.08.

7

Covasna

Clermont 4*

1005 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01. - 22.12

5

Covasna

Clermont 4*

1437 lei/pers

CAZARE + MASA FISA CONT 60
LEI/ZI/PERS

03.01. - 22.12

6

Covasna

Clermont 4*

1067 lei/pers

CAZARE + CREDIT SERVICII
350 LEI/PERS/SEJUR

03.01. - 22.12

5

Covasna

TTS SPA& Wellness 4*

1038 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01. - 22.12

4

sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 30
lei / persoana/ zi si 15 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 30
lei / persoana/ zi si 15 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 30
lei / persoana/ zi si 15 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 30
lei / persoana/ zi si 15 lei/ copil/ zi;
SUPLIMENTAR Centrul SPA (piscina,
sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi): 30
lei / persoana/ zi si 15 lei/ copil/ zi;
Loc in camera dubla standard
Acces centru SPA
Loc in camera dubla twin
Loc in camera dubla vedere munte(Dumjoi)
Acces centru SPA
Loc in camera dubla standard
Acces centru SPA
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla
Odihna: mic dejun bufet, pranz, acces la
piscina cu sauna, jacuzzi, baie de aburi
inclus
Loc in camera dubla
Odihna: mic dejun bufet, pranz
Loc in camera dubla
Pachet odihna
Loc in camera dubla
Pachet odihna
Loc in camera dubla standard
Acces piscină, saună uscată, saună
umedă, jacuzzi exterior, sala de fitness
Loc in camera dubla standard
Relaxare în natură
Acces piscină, saună uscată, saună
umedă, jacuzzi exterior, sala de fitness
Loc in camera dubla twin
Clermont extra
Acces piscină, saună uscată, saună
umedă, jacuzzi exterior, sala de fitness
Loc in camera dubla standard
Acces gratuit la piscina, sauna, salina
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Covasna

TTS SPA& Wellness 4*

516 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01. - 22.12

2

Covasna

TTS SPA& Wellness 4*

2035 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01. - 22.12

2

Cund, jud. Mureș

Valea Verde Retreat 3*
(margarete)
Valea Verde Retreat 3*
(margarete)

404 lei/pers

CAZARE

03.01. - 22.12

2

507 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01. - 22.12

2

Curtea de Argeș

Casa Domnească 4*

300 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.05. - 30.09

2

Curtea de Argeș

Casa Domnească 4*

350 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN + CINĂ

01.05. - 30.09

2

Deva
Durau

Sarmis 2*
Bistrita 3*

235 lei/pers
255 lei/pers

01.03-31.10
04.01. - 20.12.

2
2

Durau

Bradul 3*

700 lei/pers

16.07-25.08

5

Loc in camera dubla

Durau

Brandusa 2*

675 lei/pers

16.07-25.08

5

Loc in camera dubla

Durau
Fantanele, jud
Cluj

Pensiunea Vânătorul

280 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + BONURI VALORICE
60 LEI/ZI/PERS
CAZARE + BONURI VALORICE
60 LEI/ZI/PERS
CAZARE + MIC DEJUN

Loc in camera dubla standard
HOT & ZEN (minim 2 nopti)
1 jacuzzi / pers / sejur
1 masaj de relaxare 30’ / pers / zi
1 masaj limfatic / pers / sejur
Acces gratuit la piscina, sauna, salina
Loc in camera dubla standard
TTS DELUXE (Sejur 2 nopti)
Acces gratuit la piscina, sauna, salina
Loc in camera dubla – camere Yard sau
Cund
Loc in camera dubla – camere Yard sau
Cund
Loc in camera dubla
acces SPA
Loc in camera dubla
acces SPA
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla

04.01. - 20.12.

2

Loc in camera dubla

Belvedere 3*

500 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07-31.08

5

Loc in camera dubla

Cund, jud. Mureș

CAZARE + DEMIPENSIUNE

11.07 –11.09

5

176 lei/pers

CAZARE

03.01-20.12

2

Ciric 3*

200 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

2

Iasi

Moldova 3*

280 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

2

Loc in camera dubla VEDERE PALAT

Iasi

Moldova 3*

270 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

2

Loc in camera dubla VEDERE SPATE

Lacu Sarat
Lacu Sarat
Lacul Roșu
Maramures, Baia
Mare

Camping Lacu Sarat 2*
Flora 2*
Turist 3*
Complex Turistic Castel
Transilvania 4*

210 lei/pers
375 lei/pers
176 lei/pers

CAZARE
CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE

03.01-20.12
03.01-20.12 fara
oct
03.01-20.12 fara
oct
04.01. - 20.12.
04.01. - 20.12.
03.01-20.12

Loc in camera dubla
Pachet Cazare cu Demipensiune
Accesul la plaja si piscina exterioara cu
apa termala 30-36 ºC in perioada 03.04 15.09.
Loc in camera dubla
Capacitate 5 camere, 10 locuri.
Loc in camera dubla

5
5
2

375 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.05 – 30.09

2

Maramures, Baia
Mare

Magus 4*

245 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.08-31.08

2

Loc Casuta 2A
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla
Acces piscină exterioară în sezon
Loc in camera dubla
Se accepta animale de companie in
camerele cu parchet

Geoagiu Bai

Germisara 4*

1105 lei/pers

Horezu, Vâlcea

Casa Paloși 3*

Iasi

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
Acceptăm VOUCHERE/CARD DE VACANȚĂ!
Maramures,
Blidari - Baia
Mare
Maramures, Borsa
Maramures, Borsa
Maramures, Borsa
Maramures,
Danesti
Maramures,
Petrova
Maramures,
Petrova
Maramures,
Recea
Maramures,
Sighetul
Marmatiei
Maramures,
Sacele, Valea Izei
Maramures, Viseu
de sus
Maramures, Baia
Sprie

Lostrita 4* - Păstrăvărie,
Hotel & SPA

350 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01-20.12

2

Loc in camera dubla

Casa Firuța 3*
Casa Firuța 3*
Victoria 3*

150 lei/pers
120 lei/pers
200 lei/pers

CAZARE
CAZARE
CAZARE

01.06. – 31.08.
01.06. – 31.08.
01.06.-15.09.

2
2
2

Secret Garden 4*

275 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.06.-15.09.

2

Loc in camera dubla Casa Bunicii
Loc in camera dubla Casa Mamei
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla
Acces piscină exterioară și interioară

Dacii Liberi Resort & Spa
5*
Dacii Liberi Resort & Spa
5*

295 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07. – 15.09

2

Loc in camera dubla budget

395 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07. – 15.09

2

Loc in camera dubla standard

Romanița 4*

320 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.05.-01.09

2

Loc in camera dubla

Complex: Grădina Morii 3*

280 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

2

Pensiunea Lacramioara 3*

150 lei/pers

CAZARE

04.01. - 20.12.

2

Gabriela 3*

400 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07.-31.08

2

Loc in camera dubla

Complex Turist Șuior 3*

240 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07-15.09

2

Loc in camera dubla

Maramures, Baia
Sprie

Pensiunea Madlene 3*

220 lei/pers

CAZARE

04.01. - 20.12.

2

Maramures, Baia
Sprie

Pensiunea Verde 3*

150 lei/pers

CAZARE

04.01. - 20.12.

2

Maramures, Baia
Sprie

Pensiunea Verde 3*

1200 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ

04.01. - 20.12.

4

Maramures,
Ocna Şugatag

Casa: Colț din Maramureș

475 lei/casa/noapte

CAZARE

04.01. - 20.12.

1

Maramures,
Ocna Şugatag

Craiasca 3*

825 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX

01.07.-31.08

5

Maramures,
Ocna Şugatag

Craiasca 3*

825 lei/pers

CAZARE + FISA CONT 50
LEI/ZI/PERS

01.07.-31.08

5

Maramures,
Tășnad

Marissa 3*

250 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

2

Maramures,
Valeni - Bârsana

Casa Măriuca 3*

143 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

01.09-31.12

2

Loc in camera dubla standard
Se accepta animale companie contracost
20% din tariful unei single
Loc in camera dubla
Acces centru SPA

Loc in camera dubla
Capacitate: 6 adulți și 1 copil în 3 spații
de cazare
Loc in camera dubla
Facilități: restaurant, ciubar, saună
Loc in camera dubla
Pachet Circuit in Maramures
Facilități: restaurant, ciubar, saună
Casa are 2 camere cu 3 paturi
matrimoniale, 6 persoane
Ciubarul este 200 lei pe zi( minim 3 zile)
pe perioada de iarna și 100 lei pe zi pe
perioada de vara( minim 3 zile).
Loc in camera dubla
Acces strand si bazine
Pachet odihna
Loc in camera dubla
Acces strand si bazine
Pachet odihna
Loc in camera dubla
Acces centru SPA
Loc in camera dubla
7 camere matrimoniale decorate
traditional
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Casa Mica are o suprafata de 60 mp (2
dormitoare, living, bucatarie, baie) cu o
capacitate maxima de 4 adulti + 2 copii (011,99 ani) avand dormitoare
semidecomandate
Casa Mare are o suprafata de 90 mp (2
dormitoare, living, bucatarie, baie) cu o
capacitate maxima de 6 adulti avand
dormitoare decomandate.
(5 camere) integral (DUM-JOI)
Capacitate: 4 dormitoare, cu baie proprie.
La parter se afla living, bucătărie și baie.

Moieciu de Jos

Casa Pricas

350 lei/casa/noapte

CAZARE

04.01. - 20.12.

1

Moieciu de Jos

Casa Pricas

450 lei/ casa/noapte

CAZARE

04.01. - 20.12.

1

Moieciu de Jos

Nona Highland Home 3*

743 lei/ casa/noapte

CAZARE

01.06 - 30.09

1

Moieciu de Jos

Vila Chic M 3*

190 lei/pers

CAZARE

01.06 - 30.09

2

Montis Hotel&Spa 4*

490 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.01.-30.11

2

Helios 3* - Complex
Balnear Jasmine
Salinas 2*- Complex
Balnear Jasmine

386 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

17.07 – 05.09

2

264 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

17.07 – 05.09

2

Vila Tisa 3*

220 lei/pers

CAZARE

30.07 – 28.08

2

Vila Tisa 3*

525 lei/pers

CAZARE

30.07 – 28.08

5

Dacor 2*

120 lei/pers

CAZARE

04.01. - 20.12.

2

Paltinis, jud Sibiu

Casa Alya 3*

1200 lei/casa/noapte

CAZARE + MIC DEJUN

01.06 – 30.09

1

Paltinis, jud Sibiu

Castelnor 4*

1027 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

15.06-15.09

2

Paltinis, jud Sibiu

Pensiunea Alpin 3*

176 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

2

Paltinis, jud Sibiu

Rafael 3*
Pensiunea Rara 4*
(maragrete)

240 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

15.06-15.09

2

240 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.06-30.09

2

Peștera 4*

509 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.08.-31.08

2

Loc in camera dubla fara balcon (lun-joi)

Tihuța Retreat 3*

330 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

2

Loc in camera dubla

Belvedere 3*
Chic Studio Silver
Mountain 3*

375 lei/pers

CAZARE

01.07-10.09

5

Loc in camera dubla standard

700 lei/pers

CAZARE

01.08- 31.08

2

Loc in apartament (dormitor + living)

Muntele Mic/ sat
Borlova/
Com.Turnu
Ruieni/
Caransebeş
Ocna Sibiului, jud.
Sibiu
Ocna Sibiului, jud.
Sibiu
Ocnele Mari,
Valcea
Ocnele Mari,
Valcea
Oraștie, jud
Hunedoara

Paltinis, jud Sibiu
Parcul Natural
Bucegi Cota 1610
Pasul Tihuța,
Piatra Fântânele,
jud. Bistrița
Năsăud
Piatra Neamt
Poiana Brasov

Loc in camera dubla standard (DUMJOI)
acces la spa
Loc in camera dubla
accesul la piscina exterioara
Loc in camera dubla
accesul la piscina exterioara
Loc in camera dubla standard
Oferta generală
Loc in camera dubla standard
Pachet de odihnă
Loc in camera dubla
Capacitate: 10 adulți și 2 copii în 5 spații
de cazare (luni-joi)
Loc in camera dubla standard
Acces gratuit la SPA (piscină infinity,
piscină exterioară, jacuzzi, saună umedă,
saună uscată, salină, fitness)
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla (lun-joi)
Loc in camera dubla mansarda si vedere
catre alte pensiuni
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Poiana Brasov

Silver Mountain Resort 3*

550 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

20.07-10.09

2

Poiana Brasov

Silver Mountain Resort 3*

605 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

20.07-10.09

5

Poiana Brasov

Piatra Mare Hotel Resort 4*

325 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

10.01-21.12

3

Poiana Brasov

Teleferic Grand Hotel 4 *

620 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

17.07 – 03.09

2

Poiana Brasov

Teleferic Grand Hotel 4 *

728 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

17.07 – 03.09

2

Poiana Brasov

The Rizzo Boutique Hotel 4*

405 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07. -15.09.

5

Poiana Brasov

Vila Cristalfrost 3*

278 lei/pers

CAZARE

09.07 - 02.09

2

Poiana Brasov

Vila Cristalfrost 3*

290 lei/pers

CAZARE

09.07 - 02.09

2

Praid

ALTUS 3* Hotel & SPA

390 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

2

Praid

ALTUS 3* Hotel & SPA

440 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

2

Praid

Hotel Praid 2*

550 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

17.07 – 31.08

5

Praid

Hotel Praid 2*

1000 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

17.07 – 31.08

10

Praid

Pensiunea Praid 3*

400 lei/pers

CAZARE

16.06 – 14.09

5

Praid

Pensiunea Praid 3*

450 lei/pers

CAZARE

16.06 – 14.09

5

Atrium Mountain View 4*
(fostul hotel Aura)
Atrium Panoramic Hotel &
Spa 4* (fostul hotel Andy)
Cabana Fulg de nea 3*
Cabana Vanatorilor 3 *
Eden Grand Resort 4*

230 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07.-31.08.

2

250 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07.-31.08..

2

240 lei/pers
220 lei/pers
250 lei/pers

CAZARE
CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + MIC DEJUN

16.07.-15.09
21.06. –26.09.
20.06.-13.09.

2
2
2

Predeal
Predeal
Predeal
Predeal
Predeal

Loc in camera dubla superioara (dum-joi)
Acces centru SPA
Se accepta animale companie contracost
40lei/zi
Loc in camera dubla superioara (vi-samb)
Acces centru SPA
Se accepta animale companie contracost
40lei/zi
Loc in camera dubla
Acces centru SPA
Loc in camera dubla (dum-joi)
Acces centru SPA
Loc in camera dubla (vi-samb)
Acces centru SPA
Loc in camera dubla
Acces centru SPA
Loc in camera dubla matrimoniala fara
balcon
Loc in camera dubla matrimoniala cu
balcon
Loc camera dubla (dum-joi)
Acces centru SPA
Loc camera dubla (vi-samb)
Acces centru SPA
Loc camera dubla
Suplimentar acces la Salina Praid: 30,00
RON luni - vineri și 35,00 RON sâmbătă +
dumincă
Loc camera dubla
Suplimentar acces la Salina Praid: 30,00
RON luni - vineri și 35,00 RON sâmbătă +
dumincă
Loc camera dubla confort
Suplimentar acces la Salina Praid: 30,00
RON luni - vineri și 35,00 RON sâmbătă +
dumincă
Loc camera dubla lux
Suplimentar acces la Salina Praid: 30,00
RON luni - vineri și 35,00 RON sâmbătă +
dumincă
Loc in camera dubla
Acces centru SPA
Loc in camera dubla
Acces centru SPA
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla
Loc in camera dubla EDEN (cladire
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Predeal

Eden Grand Resort 4*

150 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

12.06.-13.09.

2

Predeal
Predeal

Elexus Boutique 3*
Elexus Boutique 3*

297 lei/pers
336 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + MIC DEJUN

17.07 – 06.09
17.07 – 06.09

2
2

Predeal

Belvedere 3*

725 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN + FISA
CONT 275 LEI/PERS

03.01.-20.12.

5

Predeal

Belvedere 3*

616 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07-31.08

7

Predeal

Bulevard 3*

220 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

12.06-31.08

2

Predeal

Bulevard 3*

255 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

12.06-31.08

2

Predeal

Carpati 3*

220 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.01-31.12.

2

Predeal

Carpati 3*

725 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN + FISA
CONT 200 LEI/PERS/SEJUR

01.01-31.12.

5

Predeal

Carpati 3*

418 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN + 2 CINE

01.01-31.12.

5

Predeal

Carmen 4*

201 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

29.05. - 12.09.

2

Predeal

Carmen 4*

154 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

29.05. - 12.09.

2

Predeal

Hotel Elexus 4*

440 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

17.07 – 06.09

2

Predeal

Hotel Elexus 4*

495 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

17.07 – 06.09

2

Predeal

Hera 3*

308 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07 – 22.12

5

Predeal

Hera 3*

330 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07 – 22.12

5

Predeal

Orizont 4*

415 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07. - 31.08.

2

Predeal

Hotel Rozmarin 4*

282 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.06-20.12

2

principala)
Loc in camera dubla economy EDEN 1 |
EDEN 2 | EDEN 5 | EDEN 3 | EDEN 4
Loc in camera dubla (dum-joi)
Loc in camera dubla (vin-samb)
Loc in camera dubla
Acces jacuzzi, sala fitness
Ofertă: vouchere de vacanță
Loc in camera dubla
Acces jacuzzi, sala fitness
Ofertă: sejur 7 nopți
Loc in camera dubla (dum-joi)
Acces centru SPA
Loc in camera dubla (vin-samb)
Acces centru SPA
Loc Camera dubla
Acces centru SPA
Se accepta animale companie contracost
35lei/zi
Loc Camera dubla
Acces centru SPA
Oferta vouchere de vacanță
Se accepta animale companie contracost
35lei/zi
Loc Camera dubla
Acces centru SPA
Oferta „evadează în natură”
Se accepta animale companie contracost
35lei/zi
Loc Camera dubla 4*
Acces centru SPA
Loc Camera dubla 3*
Acces centru SPA
Loc Camera dubla (dum-joi)
Acces centru SPA
Loc Camera dubla (vin-samb)
Acces centru SPA
Loc Garsoniera (dum-joi)
Se accepta animale companie contracost
50lei/zi
Loc Garsoniera (vin-samb)
Se accepta animale companie contracost
50lei/zi
Loc in camera dubla standard
Acces centru SPA
Loc camera dubla
Acces centru SPA
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Se accepta animale companie contracost
Manor Ski Hotel 3* (fosta
Cabana Schiorilor)
Casa Dacică 3*
Casa Dacică 3*
Radsor 3*

320 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.07. - 31.08

2

Loc camera dubla

160 lei/pers
440 lei/pers
340 lei/pers
2860
lei/cabană/week-end
4840
lei/pensiune/weekend

CAZARE
CAZARE
CAZARE + MIC DEJUN

18.06. – 31.08
15.06.-15.09
01.01-31.12

2
2
2

Loc camera dubla Camera 1,2,3
Loc camera dubla
Loc camera dubla

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

2

cabana cu 8 camere,5 bai

CAZARE + MIC DEJUN

04.01. - 20.12.

2

Pensiunea cu 11 camere, baie
proprie,sauna și jacuzzi inclus

Apollo 4*

540 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

15.06.-14.09.

2

Apollo 4*

430 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

15.06.-14.09.

2

Complexul Turistic Magura
3*
City Hotel 4*
Hugo Butique Hotel 4*
Traian 3*
Complex Medieval Unglerus
4*

220 lei/pers

CAZARE

01.07-31.08

2

Loc camera dubla standard

295 lei/pers
395 lei/pers
180 lei/pers

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

04.01. - 20.12.
04.01. - 20.12.
01.05.-30.10.

2
2
5

Loc camera dubla standard
Loc camera dubla standard
Loc camera dubla

253 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-20.12.

2

Loc camera dubla

Sinaia

Casa Iris 4* - cota 1400

525 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

03.01.-20.12.

3

Sinaia

Casa Iris 4* - cota 1400

615 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA

03.01.-20.12.

3

Sinaia

Casa Iris 4* - cota 1400

650 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

03.01.-20.12.

4

Sinaia

Casa Iris 4* - cota 1400

760 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA

03.01.-20.12.

4

Sinaia

Casa Iris 4* - cota 1400

765 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

03.01.-20.12.

5

Sinaia

Casa Iris 4* - cota 1400

855 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA

03.01.-20.12.

5

Sinaia

Elexus Apartments 3*

330 lei/pers

CAZARE

03.01-31.12

2

Sinaia

Elexus Apartments 3*

385 lei/pers

CAZARE

03.01-31.12

2

Sinaia
Sinaia
Sinaia
Sinaia

Excelsior Boutique 3*
Bucegi 3*
Bucegi 3*
Vila Economat 3*

413 lei/pers
285 lei/pers
300 lei/pers
360 lei/pers

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

03.01-23.12
15.07.–15.09
15.07.–15.09
15.07.–15.09

3
2
2
2

Predeal
Rasnov
Rasnov
Rasnov
Rucar-Bran

Pensiunea + Cabana: Valea
Rasului

Rucar-Bran

Pensiunea + Cabana: Valea
Rasului

Sangeorgiu de
Mures
Sangeorgiu de
Mures
Sarata-Monteoru,
jud Buzău
Satu Mare
Satu Mare
Severin
Sibiu, Biertan

Loc camera dubla standard 4* (dum-joi)
Acces centru SPA si STRAND
Loc camera dubla standard 3* (dum-joi)
Acces centru SPA si STRAND

Loc camera dubla standard
Acces centru SPA
Loc camera dubla standard
Acces centru SPA
Loc camera dubla standard
Acces centru SPA
Loc camera dubla standard
Acces centru SPA
Loc camera dubla standard
Acces centru SPA
Loc camera dubla standard
Acces centru SPA
Loc studio (dum-joi)
camera de dormit , hol , baie,
chicineta,spatiu depozitare
Loc studio (vin-sam)
camera de dormit , hol , baie,
chicineta,spatiu depozitare
Loc camera dubla
Loc camera dubla standard (dum-joi)
Loc camera dubla standard (dum-joi)
Loc camera dubla standard (dum-joi)
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Sinaia

Vila Economat 3*

375 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

15.07.–15.09

2

Sinaia
Sinaia

Carpathia 4*
Carpathia 4*

407 lei/pers
429 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + MIC DEJUN

17.07 – 06.09
17.07 – 06.09

2
2

Sinaia

Cristal Stadion 3*

165 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01-31.12

2

Sinaia

Mara 3*/4*

675 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.06-30.10

5

Sinaia

Mara 3*/4*

725 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.06-30.10

5

Sinaia

Marea Neagra 3*

299 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.08.-31.08

2

Sinaia

Palace 4*

308 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-23.12.

2

Sinaia

Palace 4*

242 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-23.12.

2

Sinaia

Regal 1880 3*

308 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-23.12.

2

Sinaia

Regal 1880 3*

358 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-23.12.

2

Sinaia

Caraiman 3*

245 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-23.12.

2

Sinaia

Smart 4*

297 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

03.01.-22.12.

2

Slanic Moldova

Dobru 3*

230 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

02.01.-20.12.

2

Slanic Moldova

Perla 4*

330 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

02.01.-31.12.

2

Slanic Moldova

Venus 2*

300 lei/pers

CAZARE

01.06.-30.09.

5

Slanic Moldova

Venus 2*

400 lei/pers

CAZARE

01.06.-30.09.

5

situat in vecinatatea Castelului Peles
Loc camera dubla standard (dum-joi)
situat in vecinatatea Castelului Peles
Loc camera dubla (dum-joi)
Loc camera dubla (vin-sam)
Loc camera dubla
Loc camera dubla 3*
Pachet 5 nopti
Piscină, Saună & Jacuzzi
Loc camera dubla 4*
Pachet 5 nopti
Piscină, Saună & Jacuzzi
Loc camera dubla
Loc camera dubla standard 4*
SUPLIMENTAR Accesul la SPA in
cadrul Hotelului Palace nu este inclus, se
achita separat separat 48 lei/ adult /zi si
24 lei/copil/zi
Loc camera dubla standard 3*
SUPLIMENTAR Accesul la SPA in
cadrul Hotelului Palace nu este inclus, se
achita separat separat 48 lei/ adult /zi si
24 lei/copil/zi
Loc camera dubla matrimoniala
standard la mansarda
Loc camera dubla matrimoniala de lux
cu baldachin
Loc camera dubla standard 3*
SUPLIMENTAR Accesul la SPA in
cadrul Hotelului Palace nu este inclus, se
achita separat separat 48 lei/ adult /zi si
24 lei/copil/zi
Loc camera dubla
Loc in camera dubla mansardă
Acces centru SPA Vila Teleconstructia
Loc in camera dubla
Acces centru SPA
Rezervarile se achita in 48 ore de la
confirmare
Loc camera dubla 2*
Suplimentar:
Tratament 2 proceduri – 30 lei/zi/pers
Masa pensiune completa meniu fix (MD
18 lei + D 20 lei + C 17 lei)
Loc camera dubla 2* CONFORT
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Slanic Moldova

Vila Ioana 3*

375 lei/pers

CAZARE

16.06.-23.12

5

Slanic Moldova

Vila Ioana 3*

425 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

16.06.-23.12

5

Slanic Moldova

Vila Teleconstrucția 3*

270 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

02.01.-20.12.

2

Sovata

Alunis 3*

1200 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA

20.06-11.09

5

Sovata

Boutique Hotel Fabesca 4*

590 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

13.07 - 13.09

2

Sovata

Bradet Ensana Health Spa
Hotel 4*+

790 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

26.06-05.09

2

Sovata

Sovata Ensana Health Spa
Hotel 4*

690 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

26.06-05.09

2

Sovata

Ursina Ensana Health Spa
Hotel 3* - RENOVAT 2020

580 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

26.06-05.09

2

Suplimentar:
Tratament 2 proceduri – 30 lei/zi/pers
Masa pensiune completa meniu fix (MD
18 lei + D 20 lei + C 17 lei)
Loc camera dubla
Suplimentar:tratament (3 proceduri) -40
LEI/ZI/PERS.
Loc camera dubla
Suplimentar:tratament (3 proceduri) -40
LEI/ZI/PERS.
Loc in camera dubla
Acces centru SPA
Loc in camera dubla
Pachet odihna
Acces la piscina cu apa dulce,saune si sala
de fitness.
Loc in camera dubla
Accesul la Spa cuprinde: piscina cu apa
dulce, bazin cu apa sarata, bazin copii,
sala de fitness, camera de relaxare, sauna
umeda, sauna uscata si infrasauna cu sare
de la Praid
Loc in camera dubla deluxe
acces nelimitat la centrul SPA - bazine cu
apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, baie
Kneipp alternantă pentru picioare, bazin
pentru copii, saună finlandeză, saună cu
aburi, infrasaună, aromasaună, bazin de
imersie totală după saună, zonă de
relaxare, sală fitness, halate de baie, în
perioada verii permise de intrare la
ștrandurile Lacul Ursu și Aluniș
Se accepta animale companie 50lei/zi
Loc in camera dubla standard
acces nelimitat la centrul SPA - bazine cu
apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, baie
Kneipp alternantă pentru picioare, bazin
pentru copii, saună finlandeză, saună cu
aburi, infrasaună, aromasaună, bazin de
imersie totală după saună, zonă de
relaxare, sală fitness, halate de baie, în
perioada verii permise de intrare la
ștrandurile Lacul Ursu și Aluniș
Se accepta animale companie 50lei/zi
Loc in camera dubla standard
Acces strandul lacul Ursu, saunele uscate
si sala de fitness
servi masa la terasa restaurantului Perla
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Sovata

Mureșul 3*

Sovata

de la Sovata Ensana 4*.
Loc camera dubla
Tariful NU include accesul la Spa (piscină
pentru copii, jacuzzi, baie cu aburi și
saune).
Loc camera dubla
Loc in camera dubla
Accesul la Spa cuprinde: piscina cu apa
dulce, bazin cu apa sarata, bazin copii,
sala de fitness, camera de relaxare, sauna
umeda, sauna uscata si infrasauna cu sare
de la Praid
Loc camera dubla + acces gratuit la sauna
, piscina , club , fitness
Loc camera dubla 3*
Loc camera dubla 4*
Loc camera dubla 5*
Loc camera dubla
Loc camera dubla
Ultimele locuri

275 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.01 – 20.12.

2

Relax 3*

460 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

28.06.-05.09.

2

Sovata

Euro Vacanta 4*

525 lei/pers

CAZARE

15.06.-15.09.

5

Sovata

Vila Fabesca 3*

330 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

13.07 - 13.09

2

Sovata

Lacul Ursu 3*

280 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

15.06 – 15.09

2

Suceava
Suceava
Suceava
Târgu Neamț

Vila Alice 4*
Vila Alice 4*
Vila Alice 4*
Victoria 3*

149 lei/pers
199 lei/pers
349 lei/pers
200 lei/pers

CAZARE
CAZARE
CAZARE
CAZARE

15.07-14.09
15.07-14.09
15.07-14.09
01.01 – 20.12.

2
2
2
2

Transalpina

Popasul Regelui

250 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

15.06-01.09

3

Transalpina,
Ranca

Hostel Condor 2*

169 lei/pers

CAZARE

02.07-02.09

5

Loc camera dubla matrimoniala

Cabana Bâlea Cascada cota 1234
Cabana Paltinu - cota 2050

220 lei/pers

CAZARE+ MIC DEJUN

18.07-30.08.

2

Loc camera dubla

297 lei/pers

CAZARE+ MIC DEJUN

18.07-30.08.

2

Posada – Vidraru 4*

390 lei/pers

CAZARE+ MIC DEJUN

04.01 – 20.12.

2

Loc camera dubla
Loc camera dubla
Acces SPA & WELLNESS

Valea cu Pesti 4*

350 lei/pers

CAZARE+ MIC DEJUN

01.07 - 30.09

2

Loc camera dubla standard

Valea cu Pesti 4*

390 lei/pers

CAZARE+ MIC DEJUN

01.07 - 30.09

2

Loc camera dubla superioara

Casa Mosului

303 lei/pers

CAZARE

15.06-30.10

2

Loc camera dubla

Pensiunea Sarea-n Bucate
5*
Pensiunea Salina
Gymnasium 4* (margarete)

310 lei/pers

CAZARE+ MIC DEJUN

15.06. - 15.09.

2

Loc camera dubla

264 lei/pers

CAZARE

15.06. - 15.09.

2

Loc camera dubla

Valea Doftanei,
Tesila - jud.
Prahova

Pensiunea ATRA

500 lei/pers

CAZARE+ MIC DEJUN

01.06-31.10

2

Loc camera dubla (dum-mier)

Valea Doftanei,
Tesila - jud.
Prahova

Vila Uno

1500 lei/VILA

CAZARE+ MIC DEJUN

01.06-31.10

1

Valea Doftanei,
Tesila - jud.

Vila MIRA

450 lei/VILA

CAZARE+ MIC DEJUN

01.06-31.10

2

Transfăgărășan
Transfăgărășan
Transfăgărășan,
Arefu
Transfăgărășan,
Arefu
Transfăgărășan,
Arefu
Transfăgărășan,
Cartisoara
Turda
Turda

ocupare 4 persoane. Pentru fiecare
persoana confirmata in plus se adauga
suplimentul de 150Ron/ persoana cu mic
dejun inclus.
Loc camera dubla (dum-joi)
Acces piscină, Loc de joaca pentru copii (
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Prahova

Vatra Dornei

Bradul 3*

605 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.05-30.09

5

Vatra Dornei

Bradul 3*

250 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN +
MASAJ

01.05-30.09

2

Vatra Dornei

Carol 4*

825 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

16.07.-01.09

5

Vatra Dornei

Carol 4*

330 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

16.07.-01.09

2

Vatra Dornei

Dorna 4*

748 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

12.01- 19.12.

5

Vatra Dornei

Dorna 4*

825 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

12.01- 19.12.

5

Vatra Dornei

Maestro 3*

450 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

16.06.-15.09.

5

Vatra Dornei
Vatra Dornei

Pensiunea Vanatorul 4*
Vila Franz Joseph 3*

625 lei/pers
600 lei/pers

10.07-01.09
16.06. – 15.09

5
5

Vatra Dornei

Vila Franz Joseph 3*

840 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + MIC DEJUN
CAZARE + MIC DEJUN +
BONURI VALORICE
50LEI/ZI/PERS

2 leagane, tobogan, trambulina)
Loc camera dubla
Acces centru SPA
SUPLIMENTAR Servicii de tratament
balnear: 30 Ron/pers./zi (includ 2
proceduri)
Loc camera dubla
Acces piscină și saună
Ofertă "Weekend Relax"
Masaj tereapeutic/relaxare inclus
Loc camera dubla
Suplimentar TRATAMENT: 30.00 lei / 2
proceduri pe zi / persoana.
Se accepta animale companie contracost
Loc camera dubla
Suplimentar TRATAMENT: 30.00 lei / 2
proceduri pe zi / persoana.
Se accepta animale companie contracost
Loc camera dubla 3* + Acces centru SPA
Pachet standard 3 proceduri/zi /1 pers/ 75
lei ( 1 procedură principală+ 2 proceduri
electroterapie)
Loc camera dubla 4* + Acces centru SPA
Pachet standard 3 proceduri/zi /1 pers/ 75
lei ( 1 procedură principală+ 2 proceduri
electroterapie)
Loc camera dubla
SUPLIMENTAR Servicii de tratament
balnear: 40 Ron/pers./zi (includ 2
proceduri)
Loc camera dubla twin
Loc camera dubla

16.06. – 15.09

5

Loc camera dubla

*OFERTE PERSONALIZATE EXTERN (Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, Portugalia, Italia, Egipt, Croația)
și BILETE DE AVION se pot solicita telefonic sau pe office@sinditour.ro
Rezervări și plăți (inclusiv card de vacanță) și super oferte ONLINE pe www.sinditour.ro
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STAŢIUNE

HOTEL

TARIF/PERS./SEJUR

SERVICII INCLUSE ÎN
TARIF/SEJUR

VARF DE
SEZON
Tarif maxim

NR.
NOPŢI

15.06.-15.09.

5

15.06.-15.09.

5

Amara

Lebada 3*

770 lei/pers

Amara

Lebada 3*

990 lei/pers

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

Amara

Lebada 3*

1180 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ + TRATAMENT

15.06.-15.09.

5

Baile 1 Mai

Perla Wellness&SPA 4*
RENOVAT 2020

2320 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA + TRATAMENT

16.06. – 14.09

6

Baile 1 Mai

Perla Wellness&SPA 4*
RENOVAT 2020

2185 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA + TRATAMENT

16.06. – 14.09

6

Baile Felix

Complex Aqua President 3*

1067 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

01.06. – 15.09.

5

Baile Felix

President 4*

1584 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

01.06. – 15.09.

5

Baile Felix

President Business 4*

1611 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

01.06. – 15.09.

5

Baile Felix

President SPA 4*

1611 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE

01.06. – 15.09.

5

Baile Felix

Padiș 3*

1323 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE +
TRATAMENT

15.06. - 15.09

7

OBSERVAŢII
Loc in camera dubla
”O SĂPTĂMÂNĂ LA AMARA”
Loc in camera dubla
”SĂNĂTATE LA HOTEL LEBĂDA”
Loc in camera dubla
”RELAXARE, TRATAMENT ȘI SOARE
LA AMARA”
Loc in camera dubla – Etaj 2
” SĂNĂTATE ȘI VITALITATE”
TRATAMENTUL BALNEAR se
efectuează în cadrul Centrului de
Sănătate şi include :
•1 consultaţie medicală iniţială
•3 proceduri de tratament / zi / persoană,
conform recomandărilor medicului de
specialitate
•pentru pachetul de 6 nopți (5 zile de
tratament)
Loc in camera dubla – Etaj 2
”Relaxare si intretinere”
TRATAMENTUL SPA se efectuează în
cadrul Centrului de Sănătate şi include :
•O ședință de împachetare cu parafango –
50 minute / împachetare / persoană /sejur
•O ședință de masaj de relaxare – 25
minute / masaj / persoană / sejur
Intrare DUMINICA (camera standard)
Acces centru SPA
Suplimentar Tratament balnear 70lei/zi/p
Intrare DUMINICA (camera standard)
Acces centru SPA
Suplimentar Tratament balnear 70lei/zi/p
Intrare DUMINICA (camera superioara)
Acces centru SPA
Suplimentar Tratament balnear 70lei/zi/p
Intrare DUMINICA (camera superioara)
Acces centru SPA
Suplimentar Tratament balnear 70lei/zi/p
Loc in camera dubla
PACHET TRATAMENT
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Baile Felix

Muncel 2*

1212 lei/pers

Baile Felix

Poienița 3*

1218 lei/pers

Baile Felix

Termal 3*

1352 lei/pers

Baile Felix

Nufarul 3*

1450 lei/pers

Baile Felix

Nufarul 3*

1549 lei/pers

Baile Felix

International 4*

1856 lei/pers

Baile Govora

Oltenia 3*

900 lei/pers

Baile Govora

Oltenia 3*

900 lei/pers

Baile Govora

Oltenia 3*

900 lei/pers

Baile Govora

Palace 4*

1265 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE +
TRATAMENT
CAZARE + DEMIPENSIUNE +
TRATAMENT
CAZARE + DEMIPENSIUNE +
TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ + TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE +
TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE +
TRATAMENT
CAZARE + MIC DEJUN SI
PRANZ BUFET +TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX
+TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX
+TRATAMENT
CAZARE + DEMIPENSIUNE
+TRATAMENT

Baile Govora

Belvedere 3*

910 lei/pers

Baile Govora

Parc 2*

877 lei/pers

Baile Herculane

Sara´s Sons 3*

1140 lei/pers

Baile Herculane

Sara´s Sons 3*

1260 lei/pers

Baile Herculane

Sara´s Sons 3*

1485 lei/pers

Baile Herculane

Sara´s Sons 3*

1665 lei/pers

Baile Herculane

Afrodita 4* Resort&SPA

1198 lei/pers

demipensiune mic dejun bufet suedez +
cina suedeza (90 lei/zi/pers x 7 zile)
- tratament (de luni pană vineri) 30
lei/zi/pers x 5 zile
Acces piscina interioara si exterioara
Loc in camera dubla
PACHET „SENIORI ACTIVI”
Loc in camera dubla
Tratament balnear
Loc in camera dubla
Tratament balnear
Loc in camera dubla fara balcon
Tratament balnear
Loc in camera dubla cu balcon
Tratament balnear
Loc in camera dubla
Tratament balnear
Loc in camera dubla
Tratament 3 proceduri/zi/pers

01.07.-31.08.

7

15.06-15.09

5

15.06-15.09

5

15.06-15.09

5

15.06-15.09

5

15.06-15.09

5

28.06. – 12.09.

7

28.06. – 12.09.

7

Loc in camera dubla
Tratament 3 proceduri/zi/pers

28.06. – 12.09.

7

Loc in camera dubla
Tratament 3 proceduri/zi/pers

28.06. – 12.09.

5

CAZARE + MASĂ FIȘĂ CONT +
TRATAMENT

01.03 -10.12

5

CAZARE + MASĂ FIȘĂ CONT +
TRATAMENT

01.03 -10.12

5

16.06 - 31.08

6

16.06 - 31.08

6

16.06 - 31.08

9

16.06 - 31.08

9

14.06. – 12.09.

5

CAZARE +
DEMIPENSIUNE+TRATAMENT
CAZARE +
DEMIPENSIUNE+TRATAMENT
CAZARE +
DEMIPENSIUNE+TRATAMENT
CAZARE +
DEMIPENSIUNE+TRATAMENT
CAZARE +
DEMIPENSIUNE+TRATAMENT

Loc in camera dubla
Oferta “
Imuno Forte ”
Loc in camera dubla
Oferta speciala
cazare cu 3 mese fisa cont, 1 consult
medical si 3 proceduri de tratament
incluse
Loc in camera dubla
Oferta speciala
cazare cu 3 mese fisa cont, 1 consult
medical si 3 proceduri de tratament
incluse
Loc in camera dubla HOSTEL
Oferta "O saptamana la munte"
Loc in camera dubla HOTEL
Oferta "O saptamana la munte"
Loc in camera dubla HOSTEL
Oferta "Decada balneara"
Loc in camera dubla HOTEL
Oferta "Decada balneara"
Pachet Apeduct
5 tipuri de saună (saunele cu
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aromaterapie, infraroșu și sare de
himalaya, saună umedă), piscină de înot,
jacuzzi cu apă sărată, bazin cu calciu și
magneziu, sală de fitness
Pachet Sanitatem
tratamente balneare personalizate pentru
afecțiuni reumatice, dermatologice,
ginecologice sau respiratorii
Pachet Plenus4 tipuri de saune (sauna IR,
sauna umedă, sauna finlandeză cu
aromaterapie, sauna finlandeză) piscină
de înot, jacuzzi interior și exterior, Aqua
Splash pentru copii
Pachet Dictum
Cura balneara

Baile Herculane

Afrodita 4* Resort&SPA

1398 lei/pers

CAZARE +
DEMIPENSIUNE+TRATAMENT

14.06. – 12.09.

5

Baile Herculane

Diana 3* Resort&SPA

953 lei/pers

CAZARE +
DEMIPENSIUNE+TRATAMENT

14.06. – 12.09.

5

Baile Herculane

Diana 3* Resort&SPA

1105 lei/pers

14.06. – 12.09.

5

Baile Herculane

Dacia 2*

1018 lei/pers

16.07-15.09

7

Loc in camera dubla
PACHET „SENIORI ACTIVI”

Baile Herculane

Domogled 3*

1299 lei/pers

01.07-31.08

7

Loc in camera dubla fără balcon
PACHET „SENIORI ACTIVI”

Baile Herculane

Domogled 3*

1369 lei/pers

01.07-31.08

7

Loc in camera dubla cu balcon
PACHET „SENIORI ACTIVI”

Baile Herculane

Ferdinand 3*

1250 lei/pers

CAZARE +
DEMIPENSIUNE+TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX
+TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA BUFET
+TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA BUFET
+TRATAMENT
CAZARE + DEMIPENIUNE
+TRATAMENT

01.07–15.09

6

Baile Herculane

Ferdinand 3*

1400 lei/pers

CAZARE + DEMIPENIUNE
+TRATAMENT

01.07–15.09

6

Baile Herculane

Ferdinand 3*

850 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX
+TRATAMENT

16.09 – 23.12

6

Baile Herculane

Ferdinand 3*

1200 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX
+TRATAMENT

16.09 – 23.12

9

Baile Herculane

Grand Hotel Minerva
Resort & SPA 4*

2000 lei/pers

04.07-11.09

5

Baile Herculane

Golden Spirit 3*

990 lei/pers

01.07 - 31.08

5

Baile Olanesti

Central 3*

1175 lei/pers

15.05-15.09

5

Loc in camera dubla intrare dum

Baile Olanesti

Imperial Hotel&Spa 4*

1150 lei/pers

15.05-15.09

5

Loc in camera dubla

Baile Olanesti

President 3*

770 lei/pers

15.04-15.12

5

Loc in camera dubla standard

CAZARE + DEMIPENSIUNE
BUFET +TRATAMENT
CAZARE + MIC DEJU
+TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ+ TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ MENIU FIX +
TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE

Loc in camera dubla
SEJUR BALNEAR
Loc in camera dubla
CURA BALNEARA 6 + 1 gratis
6 nopti + 1 gratis (mic dejun bufet)
Loc in camera dubla
HAI LA BAI
10 proceduri tratament: (2 proceduri/ zi:
electroterapie + baie de sulf)
Loc in camera dubla
DECADA BALNEARA
28 proceduri tratament (4 proceduri / zi:
electroterapie + baie de sulf)
Loc in camera dubla
Balneo Minerva (intrare dum-iesire vin)
Loc in camera dubla gold
Tratament Balnear
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Baile Olanesti

Olanesti 3*

1760 lei/pers

Baile Olanesti

Parang 2*

641 lei/pers

Baile Olanesti

Parang 2*

1520 lei/pers

Baile Olanesti

Parang 2*

660 lei/pers

Baile Olanesti

Parang 2*

850 lei/pers

Baile Olanesti

Stogu 3*

1000 lei/pers

Baile Olanesti

Pensiunea Izvoarele 3*

900 lei/pers

Baile Olanesti

Pensiunea Maria 2*

650 lei/pers

Baile Olanesti

Tisa 3*

1150 lei/pers

Baile Olanesti

Tisa 3*

1300 lei/pers

Baile Olanesti

Vila Tisa 3*

750 lei/pers

Baile Tusnad

Tusnad 2*

1170 lei/pers

Baile Tusnad

Tusnad 2*

2250 lei/pers

Complexul de Terapie
Naturala Alexandra
Complexul de Terapie
Naturala Alexandra
Complexul de Terapie
Naturala Alexandra
Orizont 3*

1425 lei/pers

Breaza, Prohova
Breaza, Prohova
Breaza, Prohova
Calimanesti

3145 lei/pers
3045 lei/pers
1305 lei/pers

COMPLETĂ MENIU FIX +
TRATAMENT
CAZARE + MIC
DEJUN+TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA DIETA +
TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX +
TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA DIETA +
TRATAMENT

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA DIETA +
TRATAMENT

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX +
TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX +
TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX +
TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA + TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA + TRATAMENT
CAZARE + DEMIPESNIUNE +
TRATAMENT
CAZARE +
DEMIPENSIUNE+TRATAMENT
CAZARE +
DEMIPENSIUNE+TRATAMENT
CAZARE + ALL INCLUSIVE +
TRATAMENT
CAZARE + DIETA +
TRATAMENT
CAZARE + DIETA +
TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE

OFERTA TRATAMENT
16.04 - 15.09.

6

Loc in camera dubla
Tratament / 70 lei/persoană/zi

01.06 - 30.09.

6

Loc in camera dubla
”HAI LA BĂI”

01.06 - 30.09.

9

Loc in camera dubla
”Tratament complet la OLĂNEȘTI ”

01.06 - 30.09.

5

Loc in camera dubla
”OFERTA SENIORI 55 PLUS”

01.06 - 30.09.

5

Loc in camera dubla
„Zi Balneara” - pachetul contine: cazare
DBL, masa pensiune completa (dieta) si
tratament balnear 2 proceduri/zi
(procedurile din zilele de sambata si
duminica se efectueaza in cursul
saptamanii, de luni pana vineri, include
cura de crenoterapie)

01.07 – 30.09

5

Loc in camera dubla
TRATAMENT LA BAI

01.07 – 30.09

5

Loc in camera dubla
TRATAMENT LA BAI

01.07 – 30.09

5

Loc in camera dubla
TRATAMENT LA BAI

01.08 – 28.08
01.08 – 28.08

5
5

01.08 – 29.08

5

04.07-11.09

6

04.07-11.09

12

01.05-30.10

7

01.05-30.10

11

01.05-30.10

11

28.06 – 12.09

5

Loc in camera dubla STANDARD CorpB
Tratament
Loc in camera dubla STANDARD CorpA
Tratament
Loc in camera dubla STANDARD
Pachet balnear: “Sanatate la Tusnad”
IntrareDUMINICA(camera modernizata)
Pachet balnear: “Asculta-ti inima!”
IntrareDUMINICA(camera modernizata)
Proceduri (SPIRULINA)
“Pachet de detoxifiere” (SPIRULINA)
11 zile cu 10 de tratament
“Pachet de slabit” (SPIRULINA)
11 zile cu 10 de tratament
Loc in camera dubla FĂRĂ balcon
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Caciulata
Calimanesti
Caciulata

Orizont 3*

1355 lei/pers

Calimanesti
Caciulata

Orizont 3*

1320 lei/pers

Calimanesti
Caciulata

Orizont 3*

1370 lei/pers

Calimanesti
Caciulata

Complex Balnear Cozia 3*
(Corp Cozia, Corp Oltul,
Corp Căciulata)
Complex Balnear Cozia 3*
(Corp Cozia, Corp Oltul,
Corp Căciulata)

COMPLETA BUFET +
TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA BUFET +
TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA BUFET +
TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA BUFET +
TRATAMENT

Pachet tratament balneo & spa
28.06 – 12.09

5

Loc in camera dubla CU balcon
Pachet tratament balneo & spa

28.06 – 12.09

5

Loc in camera dubla FĂRĂ balcon
Pachet tratament balneo & spa

28.06 – 12.09

5

Loc in camera dubla CU balcon
Pachet tratament balneo & spa

1025 lei/pers

CAZARE + CARD VALORIC
55LEI/ZI/PERS + TRATAMENT

15.05-15.09

6

Loc in camera dubla
Pachet tratament (2 proceduri/zi/pers)

1513 lei/pers

CAZARE + CARD VALORIC
55LEI/ZI/PERS + TRATAMENT

15.05-15.09

9

Loc in camera dubla
Pachet tratament (2 proceduri/zi/pers)

2024 lei/pers

CAZARE + CARD VALORIC
55LEI/ZI/PERS + TRATAMENT

15.05-15.09

12

Loc in camera dubla
Pachet tratament (2 proceduri/zi/pers)

2640 lei/pers

CAZARE + CARD VALORIC
55LEI/ZI/PERS + TRATAMENT

15.05-15.09

16

Loc in camera dubla
Pachet tratament (2 proceduri/zi/pers)

886 lei/pers

CAZARE + CARD VALORIC
55LEI/ZI/PERS + TRATAMENT

04.07-17.09

5

Loc in camera dubla
Recuperare Post Covid-19

Traian 3*

775 lei/pers

01.07 – 31.08.

5

Traian 3*

1550 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA + TRATAMENT
CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA + TRATAMENT

01.07 – 31.08.

10

Covasna

Caprioara 4*

1988 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE +
TRATAMENT

01.06 - 10.09

7

Covasna

Caprioara 4*

2670 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE +
TRATAMENT

01.06 - 10.09

10

Covasna

Cerbul 3* & Covasna 3*

1645 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE +
TRATAMENT

01.06 - 10.09

7

Covasna

Cerbul 3* & Covasna 3*

2200 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE +
TRATAMENT

01.06 - 10.09

10

Calimanesti
Caciulata
Calimanesti
Caciulata
Calimanesti
Caciulata
Calimanesti
Caciulata
Calimanesti
Caciulata
Calimanesti
Caciulata

Complex Balnear Cozia 3*
(Corp Cozia, Corp Oltul,
Corp Căciulata)
Complex Balnear Cozia 3*
(Corp Cozia, Corp Oltul,
Corp Căciulata)
Complex Balnear Cozia 3*
(Corp Cozia, Corp Oltul,
Corp Căciulata)

Loc in camera dubla
“Oferta Balneara”
Loc in camera dubla
Pachet tratament
Loc in camera dubla
Tratament: mic dejun bufet, pranz,
tratament balnear (consultatie la intrare
si 3 proceduri/zi) acces la piscina cu
sauna, jacuzzi, baie de aburi inclus
Loc in camera dubla
Tratament: mic dejun bufet, pranz,
tratament balnear (consultatie la intrare
si 3 proceduri/zi) acces la piscina cu
sauna, jacuzzi, baie de aburi inclus
Loc in camera dubla
Tratament: mic dejun bufet, pranz,
consultatie medicala la sosire si tratament
balnear (3 proceduri/zi)
Loc in camera dubla
Tratament: mic dejun bufet, pranz,
consultatie medicala la sosire si tratament
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balnear (3 proceduri/zi)
Loc in camera dubla
O INIMĂ SĂNĂTOASĂ
pensiune completa meniu fix+TR
(18proceduri cu bilet de trimitere)
Loc in camera dubla
O INIMĂ SĂNĂTOASĂ
pensiune completa meniu fix+TR
(18proceduri cu bilet de trimitere)
Loc in camera dubla standard
O INIMĂ SĂNĂTOASĂ
mic dejun, consultaţia medicală,
3 proceduri medicale/pers
Loc in camera dubla standard
O INIMĂ SĂNĂTOASĂ
mic dejun, consultaţia medicală,
3 proceduri medicale/pers

Covasna

Montana 3*

1012 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX +
TRATAMENT

01.07 - 31.08.

7

Covasna

Montana 3*

1341 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA BUFET +
TRATAMENT

01.07 - 31.08.

7

Covasna

Clermont 4*

1305 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN +
TRATAMENT

01.07 - 31.08.

6

Covasna

Clermont 4*

12065 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN +
TRATAMENT

01.07 - 31.08.

10

Covasna

TTS SPA& Wellness 4*

1365 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN + MASA
FISA CONT 50 LEI/ZI/PERS +
TRATAMENT

01.07 - 31.08.

5

Loc in camera dubla standard
IZVOR DE SANATATE

Geoagiu Bai

Germisara 4*

1364 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA + TRATAMENT

11.07 – 11.09

5

Loc in camera dubla
Pachet cazare cu tratament balnear 5
nopţi

Eforie Nord

Petrolul 3*

1045 LEI/PERS.

CAZARE + fisa cont 75 lei/zi/pers
(intrare cu masa de pranz) +
TRATAMENT

12.07-31.08

5

Eforie Nord

Traian 3*

700 LEI/PERS.

CAZARE + MIC DEJUN

01.07-31.08

5

Mangalia

Paradiso 3*

1400 LEI/PERS.

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ MENIU FIX

22.04 – 30.11

12

Maramures, Ocna
Sugatag

Craiasca 3*

825 LEI/PERS.

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX +
TRATAMENT

01.07 – 31.08

5

Loc camera dubla
Pachet Tratament

Maramures, Ocna
Sugatag

Craiasca 3*

825 LEI/PERS.

CAZARE + FISA CONT 50
LEI/ZI/PERS + TRATAMENT

01.07 – 31.08

5

Loc camera dubla
Pachet Tratament

Maramures,
Tășnad

Marissa 3*

825 LEI/PERS.

CAZARE + FISA CONT 45
LEI/ZI/PERS + TRATAMENT

05.05.-15.09

5

Loc camera dubla
Tratament reumatologic 5 nopți

Cazare in DBL 3* modernizata integral
(dotata cu TV, minibar, aer condiţionat)
Pachet Tratament
-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 camera dubla
Oferta specială pentru seniori
Suplimentar: tratament balnear
(4proderduri) 10 lei/pers/zi
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Maramures,
Tășnad

Marissa 3*

1150 LEI/PERS.

CAZARE + FISA CONT 45
LEI/ZI/PERS + TRATAMENT

05.05.-15.09

7

Loc camera dubla
Tratament reumatologic 7 nopți

Maramures,
Tășnad

Marissa 3*

1800 LEI/PERS.

CAZARE + FISA CONT 45
LEI/ZI/PERS + TRATAMENT

05.05.-15.09

12

Loc camera dubla
Tratament reumatologic 12 nopți

Praid

Hotel Praid 2*

550 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

17.07 – 31.08

5

Praid

Hotel Praid 2*

1000 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

17.07 – 31.08

10

Praid

Pensiunea Praid 3*

400 lei/pers

CAZARE

16.06 – 14.09

5

Praid

Pensiunea Praid 3*

450 lei/pers

CAZARE

16.06 – 14.09

5

Sangeorgiu de
Mures

Apollo 4*

1575 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE +
TRATAMENT

15.06.-14.09.

5

Sangeorgiu de
Mures

Apollo 4*

1325 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE +
TRATAMENT

15.06.-14.09.

5

Sinaia

Mara 3*/4*

1050 lei/pers

CAZARE + TRATAMENT + FISA
CONT 50 LEI/ZI/PERS

13.07-13.09

5

Slanic Moldova

Perla 4*

1165 lei/pers

15.06.-15.12.

5

Slanic Moldova

Perla 4*

1565 lei/pers

15.06.-15.12.

5

Slanic Moldova

Perla 4*

1365 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE +
TRATAMENT
CAZARE + DEMIPENSIUNE +
TRATAMENT
CAZARE + DEMIPENSIUNE +
TRATAMENT

15.06.-15.12.

5

Slanic Moldova

Venus 2*

300 lei/pers

01.06.-30.09.

5

CAZARE

Loc camera dubla
Suplimentar acces la Salina Praid: 30,00
RON luni - vineri și 35,00 RON sâmbătă +
dumincă
Loc camera dubla
Suplimentar acces la Salina Praid: 30,00
RON luni - vineri și 35,00 RON sâmbătă +
dumincă
Loc camera dubla confort
Suplimentar acces la Salina Praid: 30,00
RON luni - vineri și 35,00 RON sâmbătă +
dumincă
Loc camera dubla lux
Suplimentar acces la Salina Praid: 30,00
RON luni - vineri și 35,00 RON sâmbătă +
dumincă
Loc camera dubla standard 4*
Acces centru SPA si STRAND
Intrare DUMINICA
Loc camera dubla standard 3*
Acces centru SPA si STRAND
IntrareDUMINICA
Loc camera dubla standard
Pachet tratament
2 proceduri/zi, 5 zile, de luni până vineri,
în valoare totală de 200,00 lei/pers/ toată
perioada)
O consultaţie gratuită
Piscină, Saună & Jacuzzi
Loc camera dubla
Pachet balneo
Loc camera dubla
Pachet pulmonar
Loc camera dubla
Pachet tratament
Loc camera dubla 2*
Suplimentar:
Tratament 2 proceduri – 30 lei/zi/pers
Masa pensiune completa meniu fix (MD
18 lei + D 20 lei + C 17 lei)
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Slanic Moldova

Venus 2*

400 lei/pers

CAZARE

Slanic Moldova

Vila Ioana 3*

750 lei/pers

Slanic Moldova

Vila Ioana 3*

1000 lei/pers

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

Sovata

Alunis 3*

1735 lei/pers

Sovata

Alunis 3*

Sovata

01.06.-30.09.

5

15.06.-15.09.

5

15.06.-15.09.

9

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX +
TRATAMENT

20.06-11.09

7

2171 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX +
TRATAMENT

20.06-11.09

9

Alunis 3*

2798 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETA MENIU FIX +
TRATAMENT

20.06-11.09

12

Sovata

Bradet Ensana Health 4*+

3360 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE+
TRATAMENT

26.06 - 05.09

7

Sovata

Bradet Ensana Health 4*+

3410 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE+
TRATAMENT

14.06.-13.09

7

Sovata

Bradet Ensana Health 4*+

2055 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE+
TRATAMENT

14.06.-13.09

5

Sovata

Sovata Ensana Health Spa
4*

3150 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE+
TRATAMENT

26.06 - 05.09

7

Sovata

Sovata Ensana Health Spa
4*

3200 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE+
TRATAMENT

14.06.-13.09

7

Sovata

Sovata Ensana Health Spa
4*

1930 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE+
TRATAMENT

14.06.-13.09

5

Sovata

Ursina Ensana Health Spa
3* RENOVAT 2020

2660 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE+
TRATAMENT

26.06 - 05.09

7

Sovata

Ursina Ensana Health Spa
3* RENOVAT 2020

2360 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE+
TRATAMENT

14.06.-13.09

7

Sovata

Ursina Ensana Health Spa
3* RENOVAT 2020

1680 lei/pers

CAZARE + DEMIPENSIUNE+
TRATAMENT

14.06.-13.09

5

Loc camera dubla 2* CONFORT
Suplimentar:
Tratament 2 proceduri – 30 lei/zi/pers
Masa pensiune completa meniu fix (MD
18 lei + D 20 lei + C 17 lei)
Loc camera dubla
Hai la bai!
Loc camera dubla
Decada balneara
Pachet PROFILACTIC 7 nopti cazare cu
5 zile tratament !
Acces la piscina cu apa dulce,saune si sala
de fitness.
Pachet CURATIV( MEDIU ) 9 nopti
cazare cu 7 zile tratament !
Acces la piscina cu apa dulce,saune si sala
de fitness.
Pachet INTENSIV 12 nopti cazare cu 10
zile tratament !
Acces la piscina cu apa dulce,saune si sala
de fitness.
Loc camera dubla DELUXE
Remediu traditional Sovata: 24 de
proceduri terapeutice/săptămână
Loc camera dubla DELUXE
Remedii ginecologice: 15 de proceduri
terapeutice/săptămână
Loc camera dubla DELUXE
Taste of Sovata : 5 de proceduri
terapeutice/săptămână
Loc camera dubla STANDARD
Remediu traditional Sovata: 24 de
proceduri terapeutice/săptămână
Loc camera dubla STANDARD
Remedii ginecologice: 15 de proceduri
terapeutice/săptămână
Loc camera dubla STANDARD
Taste of Sovata : 5 de proceduri
terapeutice/săptămână
Loc camera dubla STANDARD
Remediu traditional Sovata: 24 de
proceduri terapeutice/săptămână
Loc camera dubla STANDARD
Vacanța curativă: 12 de proceduri
terapeutice/săptămână
Loc camera dubla STANDARD
Taste of Sovata : 5 de proceduri
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Vatra Dornei

Bradul 3*

850 lei/pers

CAZARE + PENSIUNE
COMPLETĂ MENIU FIX +
TRATAMENT

Vatra Dornei

Bradul 3*

250 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN +
MASAJ

01.05-30.09

2

Vatra Dornei

Carol 4*

825 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

16.07.-01.09

5

Vatra Dornei

Carol 4*

330 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

16.07.-01.09

2

Vatra Dornei

Dorna 4*

748 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

12.01- 19.12.

5

Vatra Dornei

Dorna 4*

825 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

12.01- 19.12.

5

Vatra Dornei

Maestro 3*

450 lei/pers

CAZARE + MIC DEJUN

01.05-30.09

5

Venus

Mezo-Palace 3*

2100 LEI/PERS.

CAZARE + ALL INCLUSIVE

17.07-23.08

5

10.01-15.12

5

terapeutice/săptămână
Loc camera dubla
Acces centru SPA
Odihna si tratament
Loc camera dubla
Acces piscină și saună
Ofertă "Weekend Relax"
Masaj tereapeutic/relaxare inclus
Loc camera dubla
Suplimentar TRATAMENT: 30.00 lei / 2
proceduri pe zi / persoana.
Se accepta animale companie contracost
Loc camera dubla
Suplimentar TRATAMENT: 30.00 lei / 2
proceduri pe zi / persoana.
Se accepta animale companie contracost
Loc camera dubla 3*
Acces centru SPA
Pachet standard 3 proceduri/zi /1 pers/ 75
lei ( 1 procedură principală+ 2 proceduri
electroterapie)
Loc camera dubla 4*
Acces centru SPA
Pachet standard 3 proceduri/zi /1 pers/ 75
lei ( 1 procedură principală+ 2 proceduri
electroterapie)
Loc camera dubla
SUPLIMENTAR Servicii de tratament
balnear: 40 Ron/pers./zi (includ 2
proceduri)
Loc camera dubla
Suplimentar: pachete de 4 proceduri
medical spa este de 170 lei/zi, iar pentru 6
proceduri – 200 lei/zi.

*OFERTE PERSONALIZATE EXTERN (Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, Portugalia, Italia, Egipt, Croația)
și BILETE DE AVION se pot solicita telefonic sau pe office@sinditour.ro
Rezervări și plăți (inclusiv card de vacanță) și super oferte ONLINE pe www.sinditour.ro
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Web: www.sinditour.ro

Stațiunea: Albac, Alba
Pensiunea: Steaua Arieșului 4*
iunie, iulie si august 2021

199 lei/persoană/noapte
* Tarifele sunt doar pentru cazare, suplimentar se alege masa.
* Pentru grupuri mai mari de 40 de persoane preţurile sunt negociabile.
* Sala training pentru 50 de persoane.
* Wifi Free
* PISCINĂ, JACUZZI, SAUNĂ, SALĂ FITNESS
* Caiac-canoe.
* Plimbări cu sania sau căruța trasă de cai.
* Loc de joacă pentru copii.
* Posibilitate închiriere sală de sport.
* Posibilitatea practicării pescuitului sau a vânătorii.
* Pentru grupuri mai mari de 40 de persoane preţurile sunt negociabile.
* Piscină exterioară 20 lei/zi-adult, 10 lei/zi-copilul.
Animalele de companie NU sunt acceptate.
Check-in orele 10:00 – 13:00 / Check-out orele 07:00 – 12:00

Pensiunea Steaua Arieşului este amplasată pe râul Arieş, în localitatea montană Albac.
Această casă de oaspeţi, cotată la 4 stele, oferă camere decorate confortabil şi acces gratuit la
Wi-Fi în hol.
Camerele luminoase şi spaţioase dispun de mobilier din lemn şi de parchet. De asemenea,
toate acestea includ o canapea şi TV prin cablu.
Steaua Arieşului dispune de un restaurant care serveşte mâncăruri din bucătăria tradiţională
românească. De asemenea, oaspeţii pot utiliza facilităţile de grătar din grădina pensiunii. Pe
lângă acestea, aici veţi găsi un teren de joacă pentru copii.
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AMARA
HOTEL LEBADA 3*
EXTRASEZON

HOTEL LEBADA ***
Adresa: str. Lacului, nr.2, loc. Amara, jud. Ialomita

1 aprilie – 30 iunie
01 septembrie – 30 noiembrie

Cazare camera 3 stele
Mic dejun (meniu fix in pensiune)
Mic dejun – fisa cont (a la carte)
Masa pensiune completa meniu fix
(MD 17 lei + D 23 lei + C 20 lei)
Masa fisa cont de la minim 65 lei / zi / persoana
Tratament (2 proceduri)
Mic dejun copii (peste 6 ani impliniti)
Pranz / Cina copii (peste 6 ani impliniti)
Pat suplimentar
Balcon
Aer conditionat pentru camere fara balcon
Tarif suplimentar cazare pentru animale de companie

SEZON
01 iulie – 31 august

loc in
dubla
( lei / zi )

camera
single
( lei / zi )

loc in
dubla
( lei / zi )

80 lei

128 lei 90 lei
17 lei
20 lei
60 lei

camera
single
( lei / zi )

146 lei

65 lei
40 lei
15 lei
17 lei / 16 lei
25 lei
20 lei
30 lei
20 lei

Documente necesare pentru efectuarea tratamentului:
 bilet de trimitere de la medicul de famile / medicul specialist
 card de sanatate activat sau adeverinta de la Casa de Sanatate Judeteana
 adeverinta de salariat / cupon de pensie / certificat de nastere in cazul copiilor
Zilele in care se efectueaza proceduri in baza de
tratament sunt de Luni pana Vineri Abrevieri
MD – mic dejun / D – dejun / C – cina / PC – pensiune completa (meniu fix) / FC – fisa cont /
T – tratament

Iasi, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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OFERTE
SPECIALE
Extrasezon / Sezon

”O SĂPTĂMÂNĂ LA AMARA”

730 / 770 lei / persoană
( SINGLE 935/ 990 lei )

 Cazare în cameră dublă

6 nopti

 Masă pensiune completă, meniu fix
 Tratament balnear

6 zile

COMISION CEDAT AGENȚIE

5 zile

35 / 45 LEI Single 48 / 49 LEI

”SĂNĂTATE LA HOTEL LEBĂDA”
persoană

950 / 990 lei /
( SINGLE 1.215/ 1.270 lei )

 Cazare în cameră dublă

9 nopti

 Masă pensiune completă, meniu fix
 Tratament balnear

9 zile

”RELAXARE, TRATAMENT çI SOARE LA
persoană
AMARA”

7 zile

1.150 / 1.180 lei /
( SINGLE 1.450 / 1.495 lei )

 Cazare în cameră dublă

12 nopti

 Masă pensiune completă, meniu fix

12 zile

 Tratament balnear

9 zile
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”TRATAMENT COMPLET LA AMARA”

1.510 lei / persoană
( SINGLE 1.890 lei )

 Cazare în cameră dublă

16 nopti

 Masă pensiune completă, meniu fix

16 zile

 Tratament balnear

12 zile

1.450 lei

”OFERTA VOUCHERE DE VACANTA
– 2 PERSOANE”
 Cazare în cameră dublă

5 nopti

 Masă pensiune completă, meniu fix

5 zile

 Tratament balnear

5 zile

Documente necesare pentru efectuarea tratamentului:
 bilet de trimitere de la medicul de famile / medicul specialist
 card de sanatate activat sau adeverinta de la Casa de Sanatate Judeteana
 adeverinta de salariat / cupon de pensie / certificat de nastere in cazul copiilor
Zilele in care se efectueaza proceduri in baza de
tratament sunt de Luni pana Vineri Abrevieri
MD – mic dejun / D – dejun / C – cina / PC – pensiune completa (meniu fix) / FC – fisa cont / T –
tratament

Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că oaspeții
noștri vor avea oședere sigură și plăcută.
Printre afecțiunile terapeutice tratate aici se numară:
 afecțiuni ale aparatului locomotor
 reumatism degenerativ, inflamator și articular
 sechele posttraumatice
 afecțiuni neurologice periferice (pareze, paralizii, sechele după poliomielită)
 afecțiuni ginecologiceafectiuni asociate (dermatologice, endocrine, boli profesionale)
Succesul în tratarea afecțiunilor este asigurat de accesibilitatea factorilor de mediu: apă sulfurată
clorurosodica și puternic mineralizată a lacului Amara.
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Arieseni, Galbena - județul Alba
Hotel Zana Vaii 3*
Tip cameră
Camera Dublă

Tarif cu mic dejun
(lei/noapte/cameră)
264

Camera triplă

319

Apartament

418

Restul meselor se pot comanda de la restaurant

Zana Vaii, amplasata in comuna Arieseni, aproape de DN 75 (1,5 km), intr-un peisaj de poveste.
Amplasarea de aproximativ 1000m, confera Zanei un aer proaspat si curat, lipsit de acarieni si alte microorganisme
des intalnite in zonele mai joase.
Drumul ce porneste din DN 75, se continua spre Varful Bihorul (12 km de la pensiune), cel mai inalt pisc al Muntilor
Apuseni de unde se poate admira superba panorama a culmilor inconjuratoare.
Pensiunea e inconjurata de zeci de kilometri de drumuri de munte si poteci care duc spre obiectivele turistice si
muzele zonei. Acestea se preteaza atat pentru plimbari linistite cat si pentru trasee turistice cu pasul, bicicleta, atv-ul,
snowmobil-ul sau calare pe unul dintre cei 18 cai hutuli ai pensiunii.
Daca indragiti natura, nepoluata de interventia omului, plimbarile, relaxarea, departe de agitatia si zgomotul
aglomerarilor umane, “Zana Vaii” este locul ideal, cu tot confortul unui hotel de 3*** la 1000m altitudine.












Zana Vaii va ofera
acces facil cu orice tip de automobil;
peisaj de basm;
parcare amenajata;
salon dining spatios si luminos ( 80 de locuri );
10 camere confortabile si 5 apartamente mobilate si utilate modern, fiecare cu baie proprie, aer conditionat, cablu TV,
Wi-Fi, telefon;
generator de putere mare in caz de pana de curent;
zona de SPA;
loc de joaca interior pentru copii;
sauna uscata de 5 locuri;
garderoba ski ( pentru depozitarea ski-urilor si claparilor );
transport si excursii ( doua autoturisme Caravelle, 9 locuri).
Toate te asteapta pentru a te bucura in siguranta si confort de frumusetile si avantajele muntelui.
Asiguram articole de toaleta gratuite, halate de baie si uscator de par.
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Arieseni, județul Alba
Pensiunea Casa Moțului
Camera dubla standard - mic dejun inclus - 220 lei/ tarif pentru 2 adulti
- Camera dubla standard in regim single - mic dejun inclus - 190 lei/persoana
Camera dubla standard - demipensiune - 320 lei/ tarif pentru 2 adulti
- Camera dubla standard in regim single - demipensiune - 270 lei/ persoana
Camera single - mic dejun - 180 lei/tarif/persoana
- Camera single - demipensiune - 250lei/persoana
Apartament- 300 lei/ tarif pentru 2 adulti cu mic dejun inclus
- Apartament cu demipensiune - 400 lei/ tarif pentru 2 adulti
Copiii pana la 7 ani au cazare si mic dejun gratis
Copiii 7-14 ani - 50 lei/ copil cu mic dejun inclus
Copiii peste 14 ani sunt considerati adulti
Al treilea adult in camera - 80 lei cu mic dejun inclus si 130 lei cu demipensiune
Oferta Speciala: Tocanita la Ceaun
Pensiunea Casa Motului in cadrul restaurantului ofera pentru Grupuri Externe de minim 20 de persoane
urmatoarele:
Gulas la ceaun - 60 lei/persoana
Tocana de porc sau miel - 60 lei/persoana
Tocana de vanat - 90 lei/persoana
In acest pret sunt incluse: 1L tuica si 1L afinata, paine, garnitura - mamaliga sau piure de cartofi,
muraturi sau salate, desert - gogosi sau clatite.
Programarea se face cu minim 2 zile inainte.
Oferta Speciala : O SAPTAMANA DE VIS LA MUNTE
7 NOPTI CAZARE CU DEMIPENSIUNE INCLUSA
Camera dubla : 2100 lei / 2 adulti ( pentru regim single - tarif 1700 lei)
Apartament de lux : 2700 lei/2 adulti ( pentru regim single - 2200 lei)
Camera single : 1500 lei/pers/adult
Al treilea adult in camera - 900 lei/pachet
Copii 7-14 ani - 500 lei/pachet (in camera cu parintii)
Copii peste 14 ani sunt considerati adulti
Copii pana in 7 ani - GRATUIT ( Cu mic dejun - pentru restul meselor se va plati la fata locului daca
se comanda ceva in plus)
OFERTA SPECIALA 5 NOPTI/ 6 ZILE
5 NOPTI CAZARE CU DEMIPENSIUNE INCLUSA
Camera dubla : 1500 lei/2 adulti ( regim single -1300 lei)
Apartament de lux : 1900 lei/2 adulti ( regim single-1700 lei)
Camera single: 1000 lei/persoana/adult
Al treilea adult in camera : 800 lei
Copii 7-14 ani : 350 lei/pachet ( in camera cu parintii)
Copii peste 14 ani sunt considerati adulti
Copii pana in 7 ani - GRATUIT ( Cu mic dejun - pentru restul meselor se va plati la fata locului daca
se comanda ceva in plus)
OFERTA SPECIALA 4 NOPTI/5 ZILE
4 NOPTI CAZARE CU DEMIPENSIUNE INCLUSA
Camera dubla : 1200 lei/2 adulti ( pentru regim single - 1000 lei)
Apartament de lux : 1500 lei/2 adulti ( pentru regim single - 1300 lei)
Camera single : 800 lei/persoana/adult
Al treilea adult in camera - 500 lei/pachet
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Copii 7-14 ani - 300 lei/pachet ( in camera cu parintii)
Copii peste 14 ani sunt considerati adulti.
Copii pana in 7 ani - GRATUIT ( Cu mic dejun - pentru restul meselor se va plati la fata locului daca
se comanda ceva in plus)
ORGANIZAM TEAM-BUILDING
OFERTA SPECIALA PENTRU REZERVAREA INTREGII PENSIUNI
CU 2 MESE INCLUSE
Tarif: 150 lei/persoana/ noapte cu 2 mese incluse - mic dejun si pranz SAU cina
tariful de mai sus este valabil pentru minim 20 de persoane confirmate
Capacitate maxima pensiune: 30 persoane.
Tarif : 4800 lei / toata pensiunea cu mic dejun si pranz sau cina incluse.
Micul dejun este sub forma de bufet suedez, pranzul sau cina contine 3 feluri de mancare + vin si tuica de casa
din partea noastra
VALABILITATE DOAR IN EXTRA SEZON!!!

Departe de aglomeratia orasului, in mijlocul naturii, pensiunea Casa Motului, Arieseni, Muntii Apuseni, va ofera o oaza de
liniste creata special pentru familie. Astfel, dorim sa raspandim ideea cladita de motii primitori, in care familia si traditia
sunt puse la loc de cinste. Asadar, am creat un locsor la munte plin de buna-dispozitie, potrivit pentru cazare in Arieseni si
care va va face sa uitati de grijile vietii de zi cu zi.
Prin atmosfera creata de noi si imprejurimile spectaculoase din zona Valea Ariesului, Muntii Apuseni, timpul nu va mai
avea insemnatate. Puteti alege pentru cazare intre camere si apartamente pentru una, doua sau mai multe persoane, destule
pentru 30 de oaspeti, intocmai randuite pentru a va multumi pe deplin. Incaperile sunt amenajate dupa datina unei case
primitoare, mobilierul fiind intr-un stil rustic, iar lenjeria tesuta din in si canepa.
Pentru a pastra traditia motilor prin care cel mai de pret lucru este familia, pensiunea Casa Motului are grija de toti cei dragi!
Astfel, am creat o camera special amenajata pentru copii, unde vor gasi jucarii dupa plac si ii vom supraveghea in timp ce
parintii isi fac un alt program vizitand diversele obiective turistice din Arieseni sau alte zone.
De asemenea va stam la dispozitie cu informatii despre minunata zona cu care ne mandrim. Toti iubitorii de munte, de
natura si de activitati in aer liber pot vizita in imprejurimi obiective turistice de la biserici si manastiri fortificate, biserici de
lemn, mori vechi de apa, muzee istorice si etnografice sau case memoriale, pana la minele romane de la Rosia Montana,
rezervatii botanice (poieni, paduri, fanete), complexe naturale (chei, cascade), complexe geologice (calcare, rape,
grohotisuri, pinteni) si speologice (avene, pesteri, grote sau ghetari).
Peisajele superbe, pesterile, cascadele, diversele formatiuni stancoase, fac din aceasta parte a tarii - Muntii Apuseni - o
adevarata comoara pe care va invitam sa o cunoasteti sau sa o redescoperiti. Dupa drumetiile prin imprejurimi, pensiunea
Casa Motului va va astepta cu mese imbelsugate de bucate traditionale si ispititoare, din ingrediente sanatoase si naturale, cu
vinuri bune, intr-un spatiu traditional, primitor si unic.
Asadar, indiferent de eveniment, pensiunea noastra va ofera, dincolo de un loc de cazare, o atmosfera armonioasa si calda,
intr-un colt de natura pe care vi-l veti aminti intotdeauna cu placere.
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Vârtop, Arieșeni
Pensiunea Skipass 3*




Camera tip A
Pentru 2 persoane
 Perioada
22.12.2020 – 15.03.2021
Pret: 300 lei
 Perioada
16.03.2021 – 14.06.2021
15.09.2021 – 27.11.2021
Pret: 225 lei
 Perioada
15.06.2021 – 14.09.2021
28.11.2021 – 21.12.2021
Pret: 270 lei







Tarife: Pensiunea Skipass *** Vartop Arieseni.



Camera tip B
Pentru 2 persoane
 Perioada
22.12.2020 – 15.03.2021
Pret: 280 lei
 Perioada
16.03.2021 – 14.06.2021
15.09.2021 – 27.11.2021
Pret: 200 lei
 Perioada
15.06.2021 – 14.09.2021
28.11.2020 – 21.12.2020
Pret: 250 lei


Apartament decomandat

Pentru 4 persoane
 Perioada
22.12.2020 – 15.03.2021
Pret: 470 lei
 Perioada
16.03.2021 – 14.06.2021
15.09.2021 – 27.11.2021
Pret: 350 lei
 Perioada
15.06.2020 – 14.09.2020
28.11.2020 – 21.12.2020
Pret: 420 lei

 Perioada
22.12.2020 – 15.03.2021
Pret: 400 lei
 Perioada
16.03.2021 – 14.06.2021
15.09.2021 – 27.11.2021
Pret: 300 lei
 Perioada
15.06.2021 – 14.09.2021
28.11.2021 – 21.12.2021
Pret: 360 lei

Apartament nedecomandat
 Pentru 4 persoane

In funcție de disponibilitate și sezon ne rezervăm dreptul de a stabili numărul minim de nopți de cazare.
Tarifele de cazare includ micul dejun (bufet suedez) si nu sunt valabile in perioada sarbatorilor.
Accesul la piscina este inclus in tarifele de cazare.
Pentru primul copil (1-17 ani) cazat in camera cu 2 adulti se platesc 50 lei/noapte, iar pentru al doilea copil 30 lei/noapte. Copii pana la 1 an sunt cazati gratuit.
Pentru al treilea adult cazat in camera se platesc in plus 70 lei/noapte.
Check in: intre 14:00 – 23:00 Check out: inainte de 11:00
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Azuga
Hotel Carpat Inn 4*

Tip camera

Cazare cu mic dejun
01.05.2021 –15.11.2021
Tarif / noapte

Camera single
330lei
Camera dubla
400lei
Camera tripla
500lei
Apartament cu scara int.
570lei
Apartament DeLuxe
650lei
 Toate tarifele includ TVA
 Tarifele de mai sus nu includ taxa pentru promovarea turistica a statiunii
 Tarifele includ mic dejun
 Copii 0 – 6 ani -gratuitate la cazare cu mic dejun daca stau in camera cu parintii, fara pat
suplimentar. Daca se solicita pat suplimentar tariful este de 50 lei/noapte.
 Copiii cu varsta intre 6 – 12 ani achita 35 lei/zi contravaloarea micului dejun
 Copiii cu varsta intre 6 – 12 ani achita 50 lei/ noapte pat suplimentar
 Copiii peste 12 ani sunt considerati a 3-a persoana adulta in camera dubla sau apartament
 Adulti a 3-a persoana in camera dubla cu pat suplimentar sau canapea extensibila in
apartament si mic dejun-80 lei/noapte
 Tarifele late check-out /early check in functie de disponibilitatea hotelului in momentul
solicitarii: 50% din tariful unei nopti de cazare
FACILITATI
 Acces gratuit la piscina, saune, jacuzzi
 Acces gratuit la parcare, internet wireless
 Hotelul nu accepta aducerea din afara a bauturilor si a produselor alimentare, precum si
consumul acestora in incinta
Accesul cu animale de companie este interzis.

Hotelul Carpat Inn din Azuga este deschis si functioneaza in conformitate cu legislatia in
vigoare.
Noul hotel Carpat Inn de 4 stele, ofera servicii pentru omul anilor 2020, in acelasi cadru
natural extraordinar: camere mari și confortabile, restaurant spațios, bar, terasa, piscina
interioară încălzită accesul fiind inclus in tarifele de cazare, jacuzzi, sauna(uscată și umedă),
sala de fitness,sala de jocuri, sali de conferință.
Iubitorii sporturilor de iarna sunt la câteva minute distanta de pârtiile Sorica și Cazacu.
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Azuga
Pensiunea: Elemar 3*
Tarife standard pentru anul 2021
1. Perioada 02.01 – 14.02:
* Camera dubla matrimoniala
(camerele 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9)
* Apartament 2 camere
(camera 6)
* Camera Family
(camera 7)
2.

Perioada 15.02 – 28.02:
* Camera dubla matrimoniala
(camerele 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9)
* Apartament 2 camere
(camera 6)
* Camera Family
(camera 7)

3.

Perioada 01.03 – 31.03
* Camera dubla matrimoniala
(camerele 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9)
* Apartament 2 camere
(camera 6)

* Camera Family
(camera 7)
4. Perioada 01.04 – 30.04
* Camera dubla matrimoniala
(camerele 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9)
* Apartament 2 camere
(camera 6)
* Camera Family
(camera 7)
5.

Perioada 01.05 – 30.06
* Camera dubla matrimoniala
(camerele 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9)
* Apartament 2 camere
(camera 6)

250 lei/zi

300 lei/zi, cu mic dejun

500 lei/zi

600 lei/zi, cu mic dejun

380 lei/zi

455 lei/zi, cu mic dejun

200 lei/zi

250 lei/zi, cu mic dejun

400 lei/zi

500 lei/zi, cu mic dejun

300 lei/zi

375 lei/zi, cu mic dejun

180 lei/zi

230 lei/zi, cu mic dejun

360 lei/zi

460 lei/zi, cu mic dejun

270 lei/zi

345 lei/zi, cu mic dejun

160 lei/zi

210 lei/zi, cu mic dejun

320 lei/zi

420 lei/zi, cu mic dejun

240 lei/zi

315 lei/zi, cu mic dejun

130 lei/zi

180 lei/zi, cu mic dejun

260 lei/zi

360 lei/zi, cu mic dejun
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* Camera Family
(camera 7)
6.

Perioada 01.07 – 31.08
* Camera dubla matrimoniala
(camerele 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9)
* Apartament 2 camere
(camera 6)

* Camera Family
(camera 7)
7. Perioada 01.09 – 26.11
* Camera dubla matrimoniala
(camerele 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9)
* Apartament 2 camere
(camera 6)
* Camera Family
(camera 7)

195 lei/zi

270 lei/zi, cu mic dejun

200 lei/zi

250 lei/zi, cu mic dejun

400 lei/zi

500 lei/zi, cu mic dejun

300 lei/zi

375 lei/zi, cu mic dejun

130 lei/zi

180 lei/zi, cu mic dejun

260 lei/zi

360 lei/zi, cu mic dejun

195 lei/zi

270 lei/zi, cu mic dejun

Observatii:
- fiecare camera are baie proprie, tv, minibar, balcon, wi-fi
- parcarea este gratuita
- taxa de statiune si alte taxe, sunt incluse in preturile afisate

Capacitate: 23 adulți și 8 copii în 7 camere duble matrimoniale, 1 cameră dublă family și un apartament cu 2
camere
Pensiunea Elemar, situata in Statiunea Azuga la baza partiei Sorica, la poalele Muntilor Bucegi si Muntilor
Baiului, intr-un peisaj de poveste, va pune la dispozitie camere confortabile cu balcoane, bai proprii, dusuri cu
hidromasaj si apa calda non-stop, tv, wi-fi, parcare proprie si depozit pentru exchipamentul sportiv.
Restaurantul si Pizzeria noastra etaleaza o nota de rafinament si bun gust si, va imbie cu bucate alese din
bucataria traditionala romaneasca si specialitati internationale.
Conditiile de cazare si masa si apropierea de partiile de ski(Sorica si Cazacu) fac din pensiunea noastra una
dintre cele mai bune destinatii de vacanta.
Nota
- Accesul cu animale este interzis!
- Fumatul in incinta Pensiunii si a Restaurantului este strict interzis!
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Bacău
Complexul „Podu’ cu lanțuri” 4*
Camera single 4*
Camera dubla 4*
Camera dubla in regim single 4*
Camera twin 4*
Camera regala 4*(baldachin, balcon)
Camera twin regala 4*( balcon)

200 lei/noapte
230 lei/noapte
220 lei/noapte
230 lei/noapte
260 lei/noapte
260 lei/noapte

Inchiriere Sala Conferinta

500 lei/zi

Preturile includ micul dejun.
Complexul „Podu’ cu lanțuri” este un hotel cu tematică medievală de 4* care pune la dispoziţie mai
multe categorii de servicii în industria ospitalieră atât pentru turiştii care ne trec podul cât şi pentru întreaga
comunitate a municipiului/judeţului Bacău. Acesta cuprinde:
Hotelul de 4 stele (camere single, duble, regale-cu baldachine, balcoane interioare sau exterioare, twin);
Fabrica de bere proprie;
Restaurantul şi Crama;
Barul de la Cazane;
Podu’ cu lanţuri (Podu’ berăriei);
Bucătăria de vară şi Roata de Moară;
Grădina;
Terasa;
Sala de conferinţă - Păstrând același aspect medieval, poate acomoda până la 120 de persoane. Aceasta este
utilată cu sistem audio propriu și proiector de imagine pe perete la care se pot lega diverse sisteme de difuzare
dacă este nevoie;
Sala de evenimente cu capacitate de până la 100 de persoane - Aflată la înălțime din toate punctele de
vedere, turla reprezintă un punct panoramic atât asupra întregului complex cât și asupra Lacului Bacău și Râului
Bârnat.
Salon dedicat evenimentelor festive cu o capacitate de peste 300 de persoane.
Vila Antanta, poate găzdui atât un număr de 10 persoane în regimul de cazare cât şi petreceri private de
până la 20 de oaspeţi;
Pensiunea Alsace care oferă în interiorul ei 15 camere matrimoniale cu tematici diferite: Shabby Chic,
Nature, Provence, Alaska, Blue Lagoon, Peacock, Equestrian, Love, Venice etc;
Un număr mare de locuri de parcare;
Conexiunea la internet este gratuită.
Este important să expunem oaspeţilor noştri încă de la început cele 4 valori care stau la baza brandului
nostru: Amabilitate, Zâmbet, Iniţiativă, Atitudine. Adunată în jurul acestor valori, echipa ’’Podu’ cu lanţuri’’ îşi
propune să îmbunătăţească premisele serviciilor ospitaliere.
Hotelul oferă servicii de cazare în regim de 4 stele oaspeților care doresc să înnopteze în spiritul epocii
medievale, în cele 32 de camere amplasate deasupra restaurantului și a fabricii de bere. Distribuite pe două
tronsoane diferite de clădire, camerele spațioase ale hotelului oferă o gamă diversificată de facilități: unele se
deschid cu balcoane spre gradina complexului, altele au logii și paturi baldachin, iar cele poziționate sub turla
turnului sunt total diferite ca atmosferă din pricina ferestrelor ca de cetate. Dispusă pe 3 nivele, beneficiind de un
lift de 6 persoane, recepţie non-stop, room-service, cazarea complexului oferă servicii moderne într-un cadru
arhitectural gotic.
Hotelul Podu’ cu lanţuri este situat in partea de Nord a oraşului Bacău, la ieşire spre Piatra Neamţ, la
aproximativ 4 km de Aeroportul Bacău, str. Calea Moldovei, nr. 4, jud. Bacău, România
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Baile 1 Mai, Bihor

Hotel Perla Wellness & SPA 4*
TARIFE INDIVIDUALE
Tarifele afișate sunt valabile atunci când NU achiziționați unul dintre pachetele noastre speciale
de odihnă sau tratament.
ETAJ 1
01.04.2021 – 30.06.2021/01.09.2021 –
31.12.2021
CAMERĂ SINGLE
360 LEI/1 adult
CAMERĂ DUBLĂ
450 LEI/2 adulți
APARTAMENT
540 LEI/3 persoane
80 LEI/Copil 2-7 ani
110 LEI/Copil 7-12 ani
135 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ EXECUTIVĂ
510 LEI/3 persoane
01.07.2021 – 31.08.2021
CAMERĂ SINGLE
420 LEI/1 adult
CAMERĂ DUBLĂ
510 LEI/2 adulți
APARTAMENT
595 LEI/3 persoane
90 LEI/Copil 2-7 ani
120 LEI/Copil 7-12 ani
150 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ EXECUTIVĂ
570 LEI/3 persoane

ETAJ II
01.04.2021 – 30.06.2021/01.09.2021 –
31.12.2021
CAMERĂ SINGLE
345 LEI/1 adult
CAMERĂ DUBLĂ
430 LEI/2 adulți
APARTAMENT
520 LEI/3 persoane
80 LEI/Copil 2-7 ani
105 LEI/Copil 7-12 ani
130 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ EXECUTIVĂ
490 LEI/3 persoane
01.07.2021 – 31.08.2021
cameră single
390 lei/1 adult
cameră dublă
475 lei/2 adulți
apartament
570 lei/3 persoane
85 lei/copil 2-7 ani
115 lei/copil 7-12 ani
145 lei/copil 12-14 ani
cameră dublă executivă
535 lei/3 persoane

TARIFELE INCLUD
CAZARE









Camerele sunt prevăzute cu:
aer condiționat / încălzire,
TV cablu,
internet,
telefon,
minibar,
baie / duș,
uscător de păr,
halate baie.
Parcarea este supravegheată video, recepția funcționează non-stop, hotelul și centrul de tratament
dispun de lift și rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
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MASA


Mic dejun bufet suedez
SERVICII INCLUSE IN PACHET



Acces gratuit zilnic la Centrul Wellness & Spa Perla în limita programului : bazine interioare și
exterioare cu apă termală, jacuzzi.
NOTA










Hotelul nu dispune de paturi suplimentare.
Tarifele nu includ taxa specială pentru promovarea turismului de 1% din tariful primei nopți de
cazare.
Camerele cu balcon sunt limitate ca numar și se oferă în limita disponibilității.
Într-o camera se pot caza maxim 2 adulți, în apartament se pot caza maxim 3 persoane adulte sau
2 adulti si 2 copii, (pana in 14 ani), iar in camera executiva se pot caza maxim 3 persoane adulte
sau 2 adulti si 1 copil (pana in 14 ani)
Tarifele afișate sunt exprimate în „lei” și includ „Tva”.
În camera de hotel Fumatul este strict interzis!
NU se acceptă animale de companie!
SUPLIMENT COPII:





Copii 0 – 2 ani gratuit (fară pat suplimentar și fară mese);
Copii între 2 – 14 ani achită conform tarifelor pentru copii – exclusiv în apartament;
De la 14 ani achită conform tarifelor pentru adulți

TARIFE INDIVIDUALE DE WEEKEND
ETAJ I
ETAJ II
01.04.2021 – 30.06.2021/01.09.2021
01.04.2021 – 30.06.2021/01.09.2021
– 31.12.2021
– 31.12.2021
CAMERĂ SINGLE
390 LEI/1 adult
CAMERĂ DUBLĂ
495 LEI/2 adulți
APARTAMENT
595 LEI/3 persoane
90 LEI/Copil 2-7 ani
120 LEI/Copil 7-12 ani
150 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ EXECUTIVĂ
560 LEI/3 persoane

CAMERĂ SINGLE
380 LEI/1 adult
CAMERĂ DUBLĂ
475 LEI/2 adulți
APARTAMENT
572 LEI/3 persoane
90 LEI/Copil 2-7 ani
115 LEI/Copil 7-12 ani
145 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ EXECUTIVĂ
540 LEI/3 persoane

01.07.2021 – 31.08.2021

01.07.2021 – 31.08.2021

CAMERĂ SINGLE
460 LEI/1 adult
CAMERĂ DUBLĂ
560 LEI/2 adulți
APARTAMENT
655 LEI/3 persoane
100 LEI/Copil 2-7 ani
130 LEI/Copil 7-12 ani
165 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ EXECUTIVĂ
630 LEI/3 persoane

CAMERĂ SINGLE
430 LEI/1 adult
CAMERĂ DUBLĂ
525 LEI/2 adulți
APARTAMENT
627 LEI/3 persoane
95 LEI/Copil 2-7 ani
125 LEI/Copil 7-12 ani
160 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ EXECUTIVĂ
590 LEI/3 persoane

TARIFELE INCLUD
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CAZARE
Camerele sunt prevăzute cu:
aer condiționat / încălzire,
TV cablu,
internet,
telefon,
minibar,
baie / duș,
uscător de păr,
halate baie.
Parcarea este supravegheată video, recepția funcționează non-stop, hotelul și centrul de tratament dispun
de lift și rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
MASA
Mic dejun bufet suedez
SERVICII INCLUSE IN PACHET
Acces gratuit zilnic la Centrul Wellness & Spa Perla în limita programului : bazine interioare și
exterioare cu apă termală, jacuzzi.
NOTA
Hotelul nu dispune de paturi suplimentare.
Tarifele nu includ taxa specială pentru promovarea turismului de 1% din tariful primei nopți de cazare.
Camerele cu balcon sunt limitate ca numar și se oferă în limita disponibilității.
Într-o camera se pot caza maxim 2 adulți, în apartament se pot caza maxim 3 persoane adulte sau 2 adulti
si 2 copii, (pana in 14 ani), iar in camera executiva se pot caza maxim 3 persoane adulte sau 2 adulti si 1
copil (pana in 14 ani)
Tarifele afișate sunt exprimate în „lei” și includ „Tva”.
În camera de hotel Fumatul este strict interzis!
NU se acceptă animale de companie!
SUPLIMENT COPII:
Copii 0 – 2 ani gratuit (fară pat suplimentar și fară mese);
Copii între 2 – 14 ani achită conform tarifelor pentru copii – exclusiv în apartament;
De la 14 ani achită conform tarifelor pentru adulți

WEEKEND DE RELAXARE
Pachet weekend de relaxare
03.01.2021 – 26.06.2021/18.09.2021 – 11.12.2021










ETAJ I – 2 nopţi de cazare

ETAJ II – 2 nopţi de cazare

CAMERĂ DUBLĂ/2 persoane
1110 LEI/2 adulți
205 LEI/Copil 2-7 ani
300 LEI/Copil 7-12 ani
395 LEI/Copil 12-14 ani

CAMERĂ DUBLĂ/2 persoane
1085 LEI/2 adulți
195 LEI/Copil 2-7 ani
290 LEI/Copil 7-12 ani
385 LEI/Copil 12-14 ani

TARIFELE INCLUD
CAZARE
2 nopți / 3 zile, în cameră dublă matrimonială.
Camerele sunt prevăzute cu:
aer condiționat / încălzire,
TV,
internet,
telefon,
minibar,
baie / cabină duș,
uscător de păr,
halate de baie.
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Parcarea este supravegheată video, recepția funcționează non–stop, hotelul și centrul de tratament dispun
de lift și rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
MASA
Micul dejun se serveşte în sistem bufet suedez, două cine (fișă cont 100 lei / persoană / sejur)
SERVICII INCLUSE IN PACHET
Acces gratuit zilnic la Centrul Wellness & Spa Perla în limita programului: bazinele interioare și
exterioare cu apă termală, jacuzzi
Proceduri SPA / doamnă – o ședință Thermospa și o sedință de Salină
Proceduri SPA / domn – o ședință masaj de relaxare și o ședință de Salină
NOTA
Hotelul nu dispune de paturi suplimentare
Tarifele nu includ taxa specială pentru promovarea turismului de 1% din tariful primei nopți de
cazare
În camera de hotel Fumatul este strict interzis !
Camerele cu balcon sunt limitate ca număr și se oferă în limita disponibilității.
Într-o cameră se pot caza maxim 2 adulți, în apartament se pot caza maxim 3 persoane adulte sau 2 adulți
și 2 copii, (până în 14 ani), iar în camera executivă se pot caza maxim 3 persoane adulte sau 2 adulți și 1
copil (până în 14 ani)
Tarifele afișate sunt exprimate în „lei” și includ „Tva”.
SUPLIMENT COPII:
Copii 0-2 ani gratuit (fără pat suplimentar și fără mese);
Copii între 2-14 ani achita conform tarifelor pentru copii.
De la 14 ani achita conform tarifelor pentru adulți.

WEEKEND ROMANTIC
03.01.2021 – 26.06.2021/18.09.2021 – 11.12.2021
CAMERĂ DUBLĂ/2 persoane
1220 LEI/2 adulți


















TARIFELE INCLUD
CAZARE
2 nopti / 3 zile, în cameră dublă matrimonială, aranjată romantic (ciocolată, coș cu fructe, vin, flori ).
Camerele sunt prevăzute cu:
aer condiționat / încălzire,
TV,
internet,
telefon,
minibar,
baie / cabină duș,
uscător de păr,
halate de baie.
Parcarea este supravegheată video, recepția funcționează non–stop, hotelul și centrul de tratament dispun
de lift și rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
MASA
Micul dejun se serveste în sistem bufet și o cină romantică ( meniu prestabilit )
SERVICII INCLUSE IN PACHET
Acces gratuit zilnic la Centrul Wellness & Spa Perla în limita programului: bazinele interioare și
exterioare cu apă termală, jacuzzi
Proceduri SPA / doamnă – o ședință impachetare cu ciocolata și o ședință de Salină
Proceduri SPA / domn – o sedință Thermospa și o ședință de Salină
NOTA
Camerele duble matrimoniale cu balcon sunt limitate ca și număr și se oferă în limita disponibilității.
Tarifele afișate sunt exprimate în LEI și includ TVA
În camera de hotel fumatul este strict interzis!
NU se acceptă animale de companie!
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WEEKEND CU AMICII
03.01.2021 – 26.06.2021/18.09.2021 – 11.12.2021
ETAJ I – 2 nopţi de cazare
ETAJ II – 2 nopţi de cazare
2 CAMERE DUBLE/4 persoane
2 CAMERE DUBLE/4 persoane
1770 LEI/4 adulți
1695 LEI/4 adulți
215 LEI/Copil 2-7 ani
205 LEI/Copil 2-7 ani
315 LEI/Copil 7-12 ani
300 LEI/Copil 7-12 ani
415 LEI/Copil 12-14 ani
395 LEI/Copil 12-14 ani
























TARIFELE INCLUD
CAZARE
2 nopți / 3 zile, în DOUĂ camere duble matrimoniale.
Camerele sunt prevăzute cu:
aer condiționat / încălzire,
TV,
internet,
telefon,
minibar,
baie / cabină duș,
uscător de păr,
halate de baie.
Parcarea este supravegheată video, recepția funcționează non–stop, hotelul și centrul de
tratament dispun de lift și rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
MASA
micul dejun se servește în sistem bufet suedez
SERVICII INCLUSE IN PACHET
Acces gratuit zilnic la Centrul Wellness & Spa Perla în limita programului: bazinele interioare și
exterioare cu apă termală, jacuzzi
Proceduri SPA / doamnă – o ședință Thermospa și o ședință de Salină
Proceduri SPA / domn – o ședință masaj de relaxare și o ședință de Salină
NOTA
Hotelul nu dispune de paturi suplimentare.
Tarifele nu includ taxa specială pentru promovarea turismului de 1% din tariful primei nopți de
cazare.
Camerele cu balcon sunt limitate ca numar și se oferă în limita disponibilității.
Într-o cameră se pot caza maxim 2 adulți, iar în apartament se pot caza maxim 3 persoane adulte
sau 2 adulți și 2 copii (până în 14 ani), iar în camera executivă se pot caza maxim 3 persoane
adulte sau 2 adulți și 1 copil (până în 14 ani).
Tarifele afișate sunt exprimate în LEI și includ TVA.
În camera de hotel fumatul este strict interzis!
SUPLIMENT COPII:
Copii 0-2 ani gratuit (fără pat suplimentar și fără mese);
Copii între 2-14 ani achita conform tarifelor pentru copii.
De la 14 ani achita conform tarifelor pentru adulți.

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

SĂNĂTATE ȘI VITALITATE
ETAJ I – 6 nopţi de cazare
06.01.2021 – 15.06.2021/15.09.2021 – 21.12.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
2020 LEI/1 adult
378 LEI/Copil 2-7 ani
552 LEI/Copil 7-12 ani
725 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE
2932 LEI/1 adult

ETAJ II – 6 nopţi de cazare
06.01.2021 – 15.06.2021/15.09.2021 – 21.12.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
1960 LEI/1 adult
360 LEI/Copil 2-7 ani
525 LEI/Copil 7-12 ani
690 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE
2800 LEI/1 adult

8 nopţi de cazare
06.01.2021 – 15.06.2021/15.09.2021 – 21.12.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
2656 LEI/1 adult
487 LEI/Copil 2-7 ani
710 LEI/Copil 7-12 ani
934 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE
3752 LEI/1 adult

8 nopţi de cazare
06.01.2021 – 15.06.2021/15.09.2021 – 21.12.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
2592 LEI/1 adult
468 LEI/Copil 2-7 ani
682 LEI/Copil 7-12 ani
896 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE
3712 LEI/1 adult

10 nopţi de cazare
06.01.2021 – 15.06.2021/15.09.2021 – 21.12.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
3254 LEI/1 adult
585 LEI/Copil 2-7 ani
852 LEI/Copil 7-12 ani
1120 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE
4604 LEI/1 adult

10 nopţi de cazare
06.01.2021 – 15.06.2021/15.09.2021 – 21.12.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
3204 LEI/1 adult
570 LEI/Copil 2-7 ani
830 LEI/Copil 7-12 ani
1090 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE
4554 LEI/1 adult

6 nopţi de cazare
16.06.2021 – 14.09.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
2260 LEI/1 adult
450 LEI/Copil 2-7 ani
660 LEI/Copil 7-12 ani
870 LEI/Copil 12-14 ani

6 nopţi de cazare
16.06.2021 – 14.09.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
2320 LEI/1 adult
441 LEI/Copil 2-7 ani
646 LEI/Copil 7-12 ani
852 LEI/Copil 12-14 ani

8 nopţi de cazare
16.06.2021 – 14.09.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
2992 LEI/1 adult
588 LEI/Copil 2-7 ani
862 LEI/Copil 7-12 ani
1136 LEI/Copil 12-14 ani

8 nopţi de cazare
16.06.2021 – 14.09.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
2952 LEI/1 adult
576 LEI/Copil 2-7 ani
844 LEI/Copil 7-12 ani
1112 LEI/Copil 12-14 ani

10 nopţi de cazare
16.06.2021 – 14.09.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
3704 LEI/1 adult
720 LEI/Copil 2-7 ani
1055 LEI/Copil 7-12 ani
1390 LEI/Copil 12-14 ani

10 nopţi de cazare
16.06.2021 – 14.09.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
3654 LEI/1 adult
705 LEI/Copil 2-7 ani
1032 LEI/Copil 7-12 ani
1360 LEI/Copil 12-14 ani
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TARIFELE INCLUD
CAZARE










6, 8, 10 nopţi de cazare conform pachetului ales în cameră dublă matrimonială.
Camerele sunt prevăzute toate cu:
aer condiționat / încalzire,
TV cablu,
internet,
telefon,
minibar,
baie / cabină duș,
uscător de păr,
halate baie.
Parcarea este supravegheată video, recepția funcționează non-stop, hotelul și centrul de tratament
dispun de lift și rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
MASA

Mic dejun bufet + dejun + cină ( buget / fisă cont 100 lei / persoană / zi )
BUGETUL neutilizat NU se restituie !!!
SERVICII INCLUSE IN PACHET








TRATAMENTUL SPA se efectuează în cadrul Centrului de Sănătate şi include :
1 consultaţie medicală iniţială
3 proceduri de tratament / zi / persoană, conform recomandărilor medicului de specialitate
Pentru pachetul de 6 nopți ( 5 zile de tratament ), pentru pachetul de 8 nopți ( 7 zile de
tratament), pentru pachetul de 10 nopți ( 9 zile de tratament )
Acces la bazinele cu apă termală (exterior – interior) şi piscina semiolimpică, jacuzzi
În perioada 01 iunie – 15 septembrie sunt funcționale și cele 3 tobogane împreuna cu
piscina de 200 locuri.
Procedurile de tratament sunt conform recomandarii medicului balneolog și nu se preschimbă
fară acordul medicului
NU este necesar biletul de trimitere de la medicul de familie
NOTA











Hotelul nu dispune de paturi suplimentare.
Tarifele nu includ taxa specială pentru promovarea turismului de 1% din tariful primei
nopți de cazare.
Camerele cu balcon sunt limitate ca numar și se oferă în limita disponibilității.
Într-o camera se pot caza maxim 2 adulți, în apartament se pot caza maxim 3 persoane adulte sau
2 adulti si 2 copii, (pana in 14 ani), iar in camera executiva se pot caza maxim 3 persoane adulte
sau 2 adulti si 1 copil (pana in 14 ani)
Tarifele afișate sunt exprimate în „lei” și includ „Tva”.
În camera de hotel Fumatul este strict interzis !!!
NU se acceptă animale de companie !!!
Ziua de intrare in hotel este duminica
SUPLIMENT COPII:





Copii 0-2 ani gratuit (fără pat suplimentar și fără mese);
Copii între 2-14 ani achita conform tarifelor pentru copii.
De la 14 ani achita conform tarifelor pentru adulți.
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RELAXARE ȘI ÎNTREȚINERE
ETAJ I – 6 nopţi de cazare
03.01.2021 – 14.06.2021/16.09.2021 – 08.12.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
1945 LEI/1 adult
351 LEI/Copil 2-7 ani
511 LEI/Copil 7-12 ani
672 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE
2695 LEI/1 adult

ETAJ II – 6 nopţi de cazare
03.01.2021 – 14.06.2021/16.09.2021 – 08.12.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
1915 LEI/1 adult
342 LEI/Copil 2-7 ani
498 LEI/Copil 7-12 ani
654 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE
2635 LEI/1 adult

15.06.2021 – 15.09.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
2245 LEI/1 adult
423 LEI/Copil 2-7 ani
619 LEI/Copil 7-12 ani
816 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE
3235 LEI/1 adult

15.06.2021 – 15.09.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
2185 LEI/1 adult
405 LEI/Copil 2-7 ani
592 LEI/Copil 7-12 ani
780 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE
3055 LEI/1 adult

TARIFELE INCLUD
CAZARE










6 nopţi de cazare conform pachetului ales în cameră dublă matrimonială.
Camerele sunt prevăzute toate cu:
aer condiționat / încalzire,
TV cablu,
internet,
telefon,
minibar,
baie / cabină duș,
uscător de păr,
halate baie.
Parcarea este supravegheată video, recepția funcționează non-stop, hotelul și centrul de tratament
dispun de lift și rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
MASA

Pensiune completă: mic dejun bufet + dejun + cină
Buget / fișă cont 105 lei / persoană / zi – pentru extrasezon
Buget / fișă cont 115 lei / persoană / zi – pentru sezon
BUGETUL neutilizat NU se restituie!
SERVICII INCLUSE IN PACHET









TRATAMENTUL SPA se efectuează în cadrul Centrului de Sănătate şi include :
O ședință de Împachetare cu parafango- 50 minute / împachetare / persoana /sejur
O ședință de Masaj de relaxare – 25 minute / masaj / persoană / sejur
O ședință de Flabelo – 15 minute / sedintă / persoană / sejur
O ședință Thermospa – 30 minute / sedintă / persoană / sejur
O ședință de Drenaj Limfatic – 20 minute / sedintă / persoană / sejur
O ședință de Salină – 45 minute / sedintă / persoană / sejur
Acces la bazinele cu apă termală (exterior – interior) şi piscina semiolimpică, jacuzzi,
În perioada 01 iunie – 15 septembrie sunt funcționale și cele 3 tobogane împreuna cu
piscina de 200 locuri.
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PACHETE VARA ÎN FAMILIE
ETAJ I – 6 nopţi de cazare
03.05.2021 – 14.06.2021/16.09.2021 –
14.10.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
DEMIPENSIUNE
1665 LEI/1 adult
176 LEI/Copil 2-7 ani
351 LEI/Copil 7-12 ani
527 LEI/Copil 12-14 ani

ETAJ II – 6 nopţi de cazare
03.05.2021 – 14.06.2021/16.09.2021 –
14.10.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
DEMIPENSIUNE
1635 LEI/1 adult
171 LEI/Copil 2-7 ani
342 LEI/Copil 7-12 ani
513 LEI/Copil 12-14 ani

PENSIUNE COMPLETĂ
875 LEI/1 adult
171 LEI/Copil 2-7 ani
342 LEI/Copil 7-12 ani
513 LEI/Copil 12-14 ani

PENSIUNE COMPLETĂ
1845 LEI/1 adult
167 LEI/Copil 2-7 ani
333 LEI/Copil 7-12 ani
500 LEI/Copil 12-14 ani

15.06.2021 – 15.09.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
DEMIPENSIUNE
1875 LEI/1 adult
198 LEI/Copil 2-7 ani
369 LEI/Copil 7-12 ani
594 LEI/Copil 12-14 ani

15.06.2021 – 15.09.2021
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
DEMIPENSIUNE
1845 LEI/1 adult
194 LEI/Copil 2-7 ani
387 LEI/Copil 7-12 ani
581 LEI/Copil 12-14 ani

PENSIUNE COMPLETĂ
2055 LEI/1 adult
194 LEI/Copil 2-7 ani
387 LEI/Copil 7-12 ani
581 LEI/Copil 12-14 ani

PENSIUNE COMPLETĂ
202 LEI/1 adult
189 LEI/Copil 2-7 ani
378 LEI/Copil 7-12 ani
567 LEI/Copil 12-14 ani

TARIFELE INCLUD
CAZARE










6 nopţi de cazare conform pachetului ales în cameră dublă matrimonială.
Camerele sunt prevăzute toate cu:
aer condiționat / încălzire,
TV cablu,
internet,
telefon,
minibar,
baie / cabină duș,
uscător de păr,
halate baie.
Parcarea este supravegheată video, recepția funcționează non-stop, hotelul și centrul de tratament
dispun de lift și rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
MASA






Mic dejun bufet iar dejun și cină în funcție de pachet
BUGETUL neutilizat NU se restituie !!!
DEMIPENSIUNE – BUGET DE 390 lei fisă cont / persoană / sejur în extrasezon
PENSIUNE COMPLETĂ – BUGET DE 630 lei fisă cont / persoană / sejur în extrasezon
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DEMIPENSIUNE – BUGET DE 450 lei fisă cont / persoană / sejur în sezon
PENSIUNE COMPLETĂ – BUGET DE 660 lei fisă cont / persoană / sejur în sezon
SERVICII INCLUSE IN PACHET











Acces gratuit zilnic la Centrul Wellness & Spa Perla în limita programului: bazine
interioare și exterioare cu apă termală, jacuzzi
În perioada 01 iunie – 15 septembrie sunt funcționale și cele 3 tobogane împreuna cu
piscina de 200 locuri
Se efectuează în cadrul Centrului de Sănătate şi includ :
Animație în week-end – muzica si concursuri
O ședință Flabelos – 10 minute / persoană /sejur
O ședință Salina Perla – 45 minute / persoană / sejur
O ședință drenaj limfatic – 20 minute / persoană / sejur
O ședință de masaj de relaxare – 25 minute / persoană / sejur
OPȚIONAL – Lecții de înot 30 lei / ședință care se achită la recepție
NOTA










Hotelul nu dispune de paturi suplimentare.
Tarifele nu includ taxa specială pentru promovarea turismului de 1% din tariful primei nopți de
cazare.
Camerele cu balcon sunt limitate ca numar și se oferă în limita disponibilității.
Într-o camera se pot caza maxim 2 adulți, în apartament se pot caza maxim 3 persoane adulte sau
2 adulti si 2 copii, (pana in 14 ani), iar in camera executiva se pot caza maxim 3 persoane adulte
sau 2 adulti si 1 copil (pana in 14 ani)
Tarifele afișate sunt exprimate în „lei” și includ „Tva”.
În camera de hotel Fumatul este strict interzis !!!
NU se acceptă animale de companie !!!
SUPLIMENT COPII:





Copii 0-2 ani gratuit (fără pat suplimentar și fără mese);
Copii între 2-14 ani achită conform tarifelor pentru copii.
De la 14 ani achită conform tarifelor pentru adulți.

OFERTĂ PENTRU BUNICI
PACHET PENTRU BUNICI
03.01.2021 – 14.06.2021/06.09.2021 – 08.12.2021
ETAJ I – 10 nopţi de cazare
ETAJ II – 10 nopţi de cazare
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
2380 LEI/1 adult
2280 LEI/1 adult
540 LEI/Copil 2-7 ani
510 LEI/Copil 2-7 ani
785 LEI/Copil 7-12 ani
740 LEI/Copil 7-12 ani
1030 LEI/Copil 12-14 ani
970 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE
3480 LEI/1 adult
3380 LEI/1 adultTARIFELE INCLUD
TARIFELE INCLUD
CAZARE




10 nopţi de cazare / 11 zile de ședere în cameră dublă matrimonială.
Camerele sunt prevăzute toate cu:
aer condiționat / încălzire,
TV cablu, Internet,

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






Telefon,
Minibar,
Baie / cabină de duș,
Uscător de păr,
Halate baie.
Parcarea este supravegheată video, recepția funcționeaza non-stop, hotelul și centrul de tratament
dispun de lift, rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
MASA



Mic dejun bufet + dejun + cină (buget/fisă cont 70 lei/persoană/zi )
SERVICII INCLUSE IN PACHET









Acces gratuit zilnic la Centrul Wellness & Spa Perla în limita programului: bazine
interioare și exterioare cu apă termală, jacuzzi,
Proceduri tratament/cameră – consultație inițială și 2 proceduri de tratament/zi/persoană/8 zile;
procedurile de tratament sunt conform recomandării medicului balneolog;
NU este necesar biletul de trimitere de la medicul de familie;
SUPLIMENT COPII :
Copii 0 – 2 ani gratuit (fară pat suplimentar și fără mese);
Copii între 2 – 14 ani achită conform tarifelor pentru copii;
De la 14 ani achită conform tarifelor pentru adulți
NOTA











Hotelul nu dispune de paturi suplimentare
Tarifele nu includ taxa specială pentru promovarea turismului de 1% din tariful primei
nopți de cazare
Camerele cu balcon sunt limitate ca număr și se oferă în limita disponibilității.
Într-o cameră se pot caza maxim 2 adulți, în apartament se pot caza maxim 3 persoane adulte sau
2 adulți și 2 copii, (până în 14 ani), iar în camera executivă se pot caza maxim 3 persoane adulte
sau 2 adulți și 1 copil (până în 14 ani)
Tarifele afișate sunt exprimate în „lei” și includ „Tva”.
În camera de hotel Fumatul este strict interzis!!!
NU se acceptă animale de companie!!!
Ziua de intrare in hotel este duminică.

BONUS DE RELAXARE 5+2 GRATUITE
03.01.2021 – 14.06.2021/16.09.2021 – 08.12.2021

ETAJ I – 7 nopţi de cazare
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
1450 LEI/1 adult
440 LEI/Copil 2-7 ani
641 LEI/Copil 7-12 ani
844 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE
2365 LEI/1 adult

ETAJ II – 7 nopţi de cazare
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
1315 LEI/1 adult
400 LEI/Copil 2-7 ani
581 LEI/Copil 7-12 ani
763 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE
2295 LEI/1 adult

TARIFELE INCLUD
CAZARE




7 nopţi de cazare / 8 zile, în cameră dublă matrimonială.
Camerele sunt prevăzute toate cu:
aer condiționat / încălzire,
TV cablu, internet,
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telefon,
minibar,
baie / duş,
uscător de păr,
halate baie.
Parcarea este supravegheată video, recepția funcționează non-stop, hotelul și centrul de tratament
dispun de lift, rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilitați
MASA



Micul dejun se servește în sistem bufet
SERVICII INCLUSE IN PACHET





Acces gratuit zilnic la Centrul Wellness & Spa Perla în limita programului : bazine interioare
și exterioare cu apă termală, jacuzzi
Proceduri SPA / doamnă – un drenaj limfatic, un masaj de relaxare, o ședință salină / sejur
Proceduri SPA / domn – un drenaj limfatic, un masaj de relaxare, o ședință salină / sejur
NOTA










Hotelul nu dispune de paturi suplimentare
Tarifele nu includ taxa speciala pentru promovarea turismului de 1% din tariful primei
nopti de cazare
Camerele cu balcon sunt limitate ca număr și se oferă în limita disponibilității.
Într-o cameră se pot caza maxim 2 adulți, în apartament se pot caza maxim 3 persoane adulte sau
2 adulți și 2 copii, (până în 14 ani), iar în camera executivă se pot caza maxim 3 persoane adulte
sau 2 adulți și 1 copil (până în 14 ani)
Tarifele afișate sunt exprimate în „lei” și includ „Tva”.
În camera de hotel Fumatul este strict interzis!!!
NU se acceptă animale de companie!!!
SUPLIMENT COPII:





Copii 0-2 ani gratuit (fără pat suplimentar și fără mese);
Copii între 2-14 ani achita conform tarifelor pentru copii.
De la 14 ani achita conform tarifelor pentru adulți.
OBSERVAȚIE:

PENTRU A BENEFICIA DE BONUS ESTE NECESARĂ ACHITAREA ÎN MOD
INTEGRAL A PACHETULUI

BALNEO BONUS
* PACHET CU NUMĂR DE LOCURI LIMITATE VALABIL DOAR PENTRU
TRATAMENT PRIN CASA DE SĂNĂTATE (inclusiv Casa OPSNAJ)
05.01.2021 – 19.05.2021/13.09.2021 – 06.12.2021

ETAJ I – 10 nopţi de cazare
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
2525 LEI/1 adult
330 LEI/Copil 2-7 ani
740 LEI/Copil 7-12 ani
970 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE
3824 LEI/1 adult
TARIFELE INCLUD
CAZARE

ETAJ II – 10 nopţi de cazare
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
2425 LEI/1 adult
315 LEI/Copil 2-7 ani
695 LEI/Copil 7-12 ani
910 LEI/Copil 12-14 ani
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE
3725 LEI/1 adult
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10 nopţi de cazare / 11 zile de ședere în cameră dublă matrimonială;
Camerele sunt prevăzute toate cu:
aer condiționat / încălzire,
TV cablu, internet,
telefon,
minibar,
baie / duş,
uscător de păr,
halate baie.
Parcarea este supravegheată video, recepția funcționează non-stop, hotelul și centrul de tratament
dispun de lift, rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilitați
MASA



Mic dejun bufet suedez și buget pentru demipensiune 57 lei/pax/zi (fișă cont)
SERVICII INCLUSE IN PACHET



o
o
o

Acces gratuit zilnic la Centrul Wellness & Spa Perla în limita programului: bazine
interioare și exterioare cu apă termală, jacuzzi
Tratament: consultație inițială la medicul balneolog al Complexului, 3 proceduri de tratament /
persoană / zi, timp de 8 zile (baie termală și 3 proceduri majore)SUPLIMENT COPII:
Copii 0-2 ani gratuit (fără pat suplimentar și fără mese);
Copii între 2-14 ani achita conform tarifelor pentru copii.
De la 14 ani achita conform tarifelor pentru adulți.
ACTE NECESARE







bilet trimitere de la medicul de familie către fizioterapie (formular tip CAS)
copie carte de identitate
adeverință loc de muncă (angajat) / sau cupon de pensie (pensionar)
copie certificat de încadrare în grad de handicap (daca este cazul)
card de sănătate cu codul pin activat de către medicul de familie
NOTA












Hotelul nu dispune de paturi suplimentare
Tarifele nu includ taxa specială pentru promovarea turismului de 1% din tariful primei
nopți de cazare
Camerele cu balcon sunt limitate ca număr și se oferă în limita disponibilității.
Într-o cameră se pot caza maxim 2 adulți, în apartament se pot caza maxim 3 persoane adulte sau
2 adulți și 2 copii, (până în 14 ani), iar în camera executivă se pot caza maxim 3 persoane adulte
sau 2 adulți și 1 copil până în 14 ani)
COPIII NU BENEFICIAZĂ DE TRATAMENT DECONTAT PRIN CASA DE
ASIGURĂRI
Tarifele afișate sunt exprimate în „lei” și includ „Tva”.
În camera de hotel Fumatul este strict interzis!!!
NU se acceptă animale de companie!!!
Ziua de intrare în hotel este Duminica.

1 IUNIE ZIUA COPIILOR
25.05.2021 – 01.06.2021

ETAJ I – 4 nopţi de cazare
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
1315 LEI/1 adult
270 LEI/Copil 2-7 ani
415 LEI/Copil 7-12 ani

540 LEI/Copil 12-14 ani
ETAJ II – 4 nopţi de cazare
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
1275 LEI/1 adult
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258 LEI/Copil 2-7 ani
377 LEI/Copil 7-12 ani

496 LEI/Copil 12-14 ani

TARIFELE INCLUD
CAZARE










4 nopți/ 5 zile, în cameră dublă matrimonială.
Camerele sunt prevăzute cu:
aer condițonat / încălzire,
TV,
internet,
telefon,
minibar,
baie / cabină duș,
uscător de păr,
halate de baie.
Parcarea este supravegheată video, recepția funcționează non – stop, hotelul și centrul de
tratament dispun de lift, rampa pentru accesul persoanelor cu dizabilități.
MASA




Micul dejun se servește în sistem bufet
Fisă de masă 70 LEI/persoană/zi
SERVICII INCLUSE IN PACHET










DIVERTISMENT:
Acces la Aqua Park (compus dintr-un bazin cu 2 tobogane, un bazin cu 1 tobogan, un bazin cu
valuri, un bazin special pentru copii).
Acces la bazine cu apă termală (interior și exterior), bazin semiolimpic, jacuzzi
Aqua zumba
Pentru doamnă: masaj de relaxare, salină, drenaj limfatic
Pentru domn: un thermospa, drenaj limfatic, salină
SUPLIMENT COPII:
Copii 0 – 2 ani gratuit (fară pat suplimentar și fără mese)
Copii între 2 – 14 ani achită conform tarifelor pentru copii
De la 14 ani achită conform tarifelor pentru adulți
NOTA










Hotelul nu dispune de paturi suplimentare
Tarifele nu includ taxa speciala pentru promovarea turismului de 1% din tariful primei
nopti de cazare
Camerele cu balcon sunt limitate ca numar și se oferă în limita disponibilității.
Într-o cameră se pot caza maxim 2 adulți, în apartament se pot caza maxim 3 persoane adulte sau
2 adulți și 2 copii, (până în 14 ani), iar în camera executivă se pot caza maxim 3 persoane adulte
sau 2 adulți și 1 copil (până în 14 ani)
Tarifele afișate sunt exprimate în „lei” și includ „Tva”.
În camera de hotel Fumatul este strict interzis!!!
NU se acceptă animale de companie !!!

RUSALI 2021
18.06.2021 – 21.06.2021

ETAJ I – 3 nopţi de cazare
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
990 LEI/1 adult
202 LEI/Copil 2-7 ani
311 LEI/Copil 7-12 ani

405 LEI/Copil 12-14 ani
ETAJ II – 3 nopţi de cazare
LOC ÎN CAMERĂ DUBLĂ
945 LEI/1 adult
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190 LEI/Copil 2-7 ani
276 LEI/Copil 7-12 ani

360 LEI/Copil 12-14 ani

TARIFELE INCLUD
CAZARE









3 nopti / 4 zile, în cameră dublă matrimonială.
Camerele sunt prevăzute toate cu:
aer condiționat / încălzire,
TV cablu, internet,
telefon,
minibar,
baie / duş,
uscător de păr,
halate baie.
Parcarea este supravegheată video, recepția funcționează non-stop, hotelul și centrul de tratament
dispun de lift, rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilitați
MASA




Micul dejun se servește în sistem bufet;
Fisa de masa 70 lei / persoana / zi
SERVICII INCLUSE IN PACHET







DIVERTISMENT:
Acces la Aqua Park, compus dintr-un bazin cu 2 tobogane, un bazin cu 1 tobogan, un bazin cu
valuri, un bazin special pentru copii).
Acces la bazine cu apă termală ( interior si exterior ), bazin semiolimpic, jacuzzi
Aqua zumba
Proceduri SPA / doamnă – masaj de relaxare, salina, drenaj limfatic
Proceduri SPA / domn – un thermospa, drenaj limfatic, salina
NOTA










Hotelul nu dispune de paturi suplimentare
Tarifele nu includ taxa speciala pentru promovarea turismului de 1% din tariful primei
nopti de cazare
Camerele cu balcon sunt limitate ca număr și se oferă în limita disponibilității.
Într-o cameră se pot caza maxim 2 adulți, în apartament se pot caza maxim 3 persoane adulte sau
2 adulti si 2 copii, (pana in 14 ani), iar in camera executiva se pot caza maxim 3 persoane adulte
sau 2 adulti si 1 copil (pana in 14 ani)
Tarifele afișate sunt exprimate în „lei” și includ „Tva”.
În camera de hotel Fumatul este strict interzis!!!
NU se acceptă animale de companie!!!
SUPLIMENT COPII:





Copii 0-2 ani gratuit (fără pat suplimentar și fără mese);
Copii între 2-14 ani achita conform tarifelor pentru copii.
De la 14 ani achita conform tarifelor pentru adulți.
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Complexul Hotelier Wellness & Spa PERLA – renovat 2020 se bucură de o amplasare
privilegiată în stațiunea balneo-climaterică Băile 1 Mai. Este alegerea perfectă pentru relaxare și
recuperare, atât pentru turiști cât și clienții business.
Stațiunea Băile 1 Mai este situată în județul Bihor, la numai 2 km de Băile Felix și 4 km de
Oradea, intre satele Rontău și Haieu. Cunoscută de-a lungul timpului și sub numele de Băile
Episcopiei (sec. XV-XVII), stațiunea s-a făcut remarcată mai ales datorită apelor minerale și a
nămolului sapropelic extras din lacul aflat în localitate, utilizate în tratarea unor afecțiuni
reumatismale, afecțiuni ale sistemului nervos central și periferic și afecțiuni ginecologice.
Stațiunea se bucură de un climat de tip continental moderat de șes, temperatura medie anuală
fiind de 10,5°C, iar cea din perioada estivală, de 21,3°C. Presiunea atmosferică medie este de
770 mm coloană de mercur.
Efectul benefic al apelor termale din stațiune a fost descoperit cu foarte mulți ani în urmă.
Primele tratamente care se făceau erau cu nămolul extras de pe fundul albiei pârâului Peța și din
jurul izvoarelor termale. Acesta era aplicat direct pe părțile dureroase ale corpului și așa s-a
descoperit efectul de vindecare și ameliorare a bolilor reumatice.

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

Băile Felix
Complex Aqua President 3*
TIP CAMERA

SEZON
30.05.2021 – 18.09.2021

EXTRASEZON
03.01.2021 – 29.05.2021
19.09.2021 – 23.12.2021

Tarife in Lei/sejur/pers
Sejur
Sejur
Check-in
5
7
nopti
nopti

Tarife in Lei/noapte/pers
Sejur
Sejur
Sejur
3-4
5-7
peste 7
nopti
nopti
nopti

STANDARD
Pensiune completa
Demipensiune

Supliment cam. single
SUPERIOR
Pensiune completa
Demipensiune

Supliment cam. single
APARTAMENT –
3PERS

1360
1067
587

1894
1467
822

DUMINICA
DUMINICA

1494
1200
614

2107
1681
859

DUMINICA
DUMINICA

Tarife in Lei/sejur/apartament
Sejur
Sejur
Check-in
5
7
nopti
nopti
4588
6242
DUMINICA
3735
5015
DUMINICA

251
208

229
187

213
171

117

117

117

277
235
117

256
213
117

240
197
117

Tarife in Lei/noapte/apartament
Sejur
Sejur
Sejur
3-4
5-7
peste 7
nopti
nopti
nopti
827
800
774
667
640
614

Pensiune completa
Demipensiune
Masa:
In extrasezon - fisa cont (pensiune completa – 100 lei / persoana + mic dejun; demipensiune – 50 lei / persoana + mic
dejun), mic dejun – bufet suedez,
In sezon, LIGHT ALL INCLUSIVE, sub forma de bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse
in cadrul meselor. Masa copii:0-4 ani - gratuitate;5-12 ani - demipensiune – 60 ron/zi/persoana, pensiune completa –
100 ron/zi/persoana
Tarifele pentru pat suplimentar: 97 lei/noapte cu mic dejun inclus, 146/noapte cu demipensiune, 194 cu pensiune
completa
Servicii incluse :
Accesul la facilitatile Aqua Park-ului, piscine interioare / exterioare cu apa termala, saune, jacuzzi, tobogane, parcare
interioara/exterioara
Copiii pana la 4 ani au gratuitate la cazare (daca nu solicita pat suplimentar)
Taxa de statiune nu se percepe, modalitatea de plata - in avans.

Iasi, 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

Băile Felix
Hotel Muncel 2*
PACHETE „SENIORI ACTIVI”

30.04-30.04 și 01.11-20.12

01.06-30.06 și 01.09-31.10

01.07-31.08

918 lei/pers

1044 lei/pers

1212 lei/pers

1300 lei/pers

1480 lei/pers

1720 lei/pers

1540 lei/pers

1756 lei/pers

2044 lei/pers

150 lei/pers

168 lei/pers

192 lei/pers

35 lei/zi/pers

55 lei/zi/pers

70 lei/zi/pers

Loc în dbl 2* , 7 nopti, Pensiune completă
bufet 15 proceduri cu bilet de trimitere
Loc în dbl 2*, 10 nopți, Pensiune completă
bufet 24 proceduri cu bilet de trimitere
Loc în dbl 2*, 12 nopți, Pensiune completă
bufet 30 proceduri cu bilet de trimitere
SUPLIMENT Loc în dbl 2* , 1 noapte,
Pensiune completă bufet 3 proceduri cu bilet
de trimitere
SUPLIMENT SINGLE

Supliment Camera RENOVATA
15 lei/zi/pers
20 lei/zi/pers
25 lei/zi/pers
Demipensiune (mic dejun+cină)
Turistii vor servi masa in regim de restaurant, prezentand turistilor trei variante de meniu - atat la mic dejun cat
si la cina. Servirea se va face pe terasa, in limita locurilor disponibile, cu posibilitatea asigurarii servirii in serii.

PS: Hotel cu condiții modeste!
PACHET ODIHNA
Loc în DBL 2*, Mic dejun – bufet
Loc în DBL 2*, Pensiune completă
bufet

28.04-30.04 și 01.1120.12
90 LEI/PERS.
124 LEI/PERS.

01.05-30.06 și
01.09-31.10
108 LEI/PERS.
142 LEI/PERS.

01.07-31.08
132 LEI/PERS.
166 LEI/PERS.

Înscrieri timpurii 31.03.2021
PACHETE „SENIORI ACTIVI”

28.04-30.04 și 01.11-20.12

Loc în dbl 2* , 7 nopti, Pensiune completă bufet 15 proceduri cu bilet de
trimitere
Loc în dbl 2*, 10 nopți, Pensiune completă bufet 24 proceduri cu bilet de
trimitere
Loc în dbl 2*, 12 nopți, Pensiune completă bufet 30 proceduri cu bilet de
trimitere
SUPLIMENT Loc în dbl 2* , 1 noapte, Pensiune completă bufet 3 proceduri cu
bilet de trimitere

845 lei/pers
1196 lei/pers
1417 lei/pers
138 lei/pers

Pentru înscrieri timpurii plata se face în maxim 72 ore.
1.Serviciile si pachetele care conțin tratament se valorifică doar în baza unui bilet de trimitere
pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate românesc, cu precizarea numărului
de contract cu C.A.S. , dovada de asigurat (adeverință de la locul de muncă sau cupon de pensie) si
cardul de sănatate activat.
În cazul în care turiștii nu prezintă biletul de trimitere, pentru tarifele/pachetele cu tratament
inclus, se va plăti un supliment de 50 lei /zi (pentru fiecare zi de tratament a sejurului).
Tratamentul balnear înclude 1 consultație înițială, 1 consultație finală si un număr de proceduri pe zi
conform specificațiilor pachetului, cu excepția sâmbetelor, duminicilor si a sărbatorilor legale.
Copiii în vârstă de până la 5 ani beneficiază de gratuitate la cazare, în cazul în care nu se solicită pat suplimentar.
Tarife
Copii 5-11,99 ani
Copii 12-17,99 ani
Pat suplimentar cu demipensiune
68
100

Taxa de stațiune de 1% din prima noapte de cazare se achită la recepție

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

Băile Felix
Hotel: Padiș 3*
-

EXTRASEZON - PACHETE ODIHNĂ –

Perioada: (01.05.2021 - 14.06.2021 si 16.09.2021 - 20.12.2021)
Specificatii

TARIFE
ODIHNA

Informaţii cu privire la dotarările spaţiilor de cazare,
tipul serviciilor de masă, unităţile de alimentaţie la care
se asigură serviciile de masă, etc.

CAZARE

MASA

PRET
VANZARE

77 lei/zi/pers

50 lei/zi/pers

889 lei/pers

x 7 zile

x 7 zile

camere cu 2 paturi (2 persoane) sau apartamente(3
persoane), dotate cu TV cu cablu, frigider, baie cu duş

PACHET 7 NOPTI / persoana
- cazare,
- MASA RESTAURANT - mic dejun BUFET SUEDEZ
+ CINA SUEDEZA

77 lei/zi/pers

90 lei/zi/pers

1169 lei/pers

x 7 zile

x 7 zile

camere cu 2 paturi (2 persoane) sau apartamente(3
persoane), dotate cu TV cu cablu, frigider, baie cu duş

PACHET MINIM 3 NOPTI / persoana

77 lei/zi/pers

90 lei/zi/pers

501 lei/pers

x 3 zile

x 3 zile

camere cu 2 paturi (2 persoane) sau apartamente(3
persoane), dotate cu TV cu cablu, frigider, baie cu duş

PACHET 7 NOPTI / persoana
- cazare,
- MASA CANTINA - pensiune completa (3 mese/zi)

- cazare,
- MASA RESTAURANT, mic dejun BUFET SUEDEZ +
CINA SUEDEZA

Este inclusa intrarea la strandul exterior (in sezon). sau la bazinul interior.
Masa poate fi servita: - in cantina 3 mese/zi pensiune completa (50 lei/zi/pers), sau
- in restaurant in sistem demipensiune (mic dejun bufet suedez si cina suedeza), (90 lei/zi/pers)
Nu mai este sistemul cu fise cont la masa, masa de pranz se poate servi in restaurant contra-cost.

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
-

EXTRASEZON - PACHETE TRATAMENT –

Perioada: (01.05.2021 - 14.06.2021 si 16.09.2021 - 20.12.2021)
Specificatii

TARIFE TRATAMENT

Informaţii cu privire la dotarările spaţiilor de cazare,
tipul serviciilor de masă, unităţile de alimentaţie la care
se asigură serviciile de masă, etc.

CAZARE

MASA

TRAT

PRET
VANZARE

77 lei/zi/pers

50 lei/zi/pers

30 lei/zi/pers

1099 lei/pers

x 7 zile

x 7 zile

x 7 zile

camere cu 2 paturi (2 persoane) sau apartamente(3
persoane), dotate cu TV cu cablu, frigider, baie cu duş

PACHET 7 NOPTI / persoana
- cazare,
- MASA RESTAURANT - mic dejun BUFET SUEDEZ
+ CINA SUEDEZA
- tratament (de luni pana vineri)

77 lei/zi/pers

90 lei/zi/pers

30 lei/zi/pers

1379 lei/pers

x 7 zile

x 7 zile

x 7 zile

camere cu 2 paturi (2 persoane) sau apartamente(3
persoane), dotate cu TV cu cablu, frigider, baie cu duş

PACHET MINIM 3 NOPTI / persoana

77 lei/zi/pers

90 lei/zi/pers

50 lei/zi/pers

651 lei/pers

x 3 zile

x 3 zile

x 3 zile

camere cu 2 paturi (2 persoane) sau apartamente(3
persoane), dotate cu TV cu cablu, frigider, baie cu duş

PACHET 7 NOPTI / persoana
- cazare,
- MASA CANTINA - pensiune completa (3 mese/zi)
- tratament (de luni pana vineri)

- cazare,
- MASA RESTAURANT, mic dejun BUFET SUEDEZ +
CINA SUEDEZA
- tratament (de luni pana vineri)

Este inclusa intrarea la strandul exterior (in sezon). sau la bazinul interior.
Masa poate fi servita: - in cantina 3 mese/zi pensiune completa (50 lei/zi/pers), sau
- in restaurant in sistem demipensiune (mic dejun bufet suedez si cina suedeza) (90 lei/zi/persoana)
Nu mai este sistemul cu fise cont la masa, masa de pranz se poate servi in restaurant contra-cost.
Tratamentul cuprinde 3 proceduri (de luni pana vineri), turistii se vor prezenta obligatoriu cu bilet de trimitere de la medicul de famile si cardul de sanatate.

-

SEZON - PACHETE ODIHNĂ –

Perioada: (15.06.2021 - 15.09.2021)
Specificatii

PACHET 7 NOPTI / persoana
- cazare,
- MASA RESTAURANT - mic dejun BUFET SUEDEZ
+ CINA SUEDEZA

TARIFE ODIHNA
CAZARE

MASA

PRET VANZARE

99 lei/zi/pers

90 lei/zi/pers

1323 lei/pers

x 7 zile

x 7 zile

Informaţii cu privire la dotarările spaţiilor de cazare, tipul
serviciilor de masă, unităţile de alimentaţie la care se asigură
serviciile de masă, etc.

camere cu 2 paturi (2 persoane) sau apartamente(3 persoane),
dotate cu TV cu cablu, frigider, baie cu duş

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 MINIM 3 NOPTI / persoana
- cazare,
- MASA RESTAURANT, mic dejun BUFET SUEDEZ +
CINA SUEDEZA

99 lei/zi/pers

90 lei/zi/pers

x 3 zile

x 3 zile

567 lei/pers

camere cu 2 paturi (2 persoane) sau apartamente(3 persoane),
dotate cu TV cu cablu, frigider, baie cu duş

Este inclusa intrarea la strandul exterior (in sezon). sau la bazinul interior.
Nu mai este sistemul cu fise cont la masa, masa de pranz se poate servi in restaurant contra-cost.

-

SEZON - PACHETE TRATAMENT –

Perioada: (15.06.2021 - 15.09.2021)
Specificatii

PACHET 7 NOPTI / persoana

TARIFE TRATAMENT

Informaţii cu privire la dotarările spaţiilor de cazare,
tipul serviciilor de masă, unităţile de alimentaţie la
care se asigură serviciile de masă, etc.

CAZARE

MASA

TRAT

PRET
VANZARE

1533 lei/pers

camere cu 2 paturi (2 persoane) sau apartamente(3
persoane), dotate cu TV cu cablu, frigider, baie cu
duş

717 lei/pers

camere cu 2 paturi (2 persoane) sau apartamente(3
persoane), dotate cu TV cu cablu, frigider, baie cu
duş

99 lei/zi/pers

90 lei/zi/pers

30 lei/zi/pers

- cazare,
- MASA RESTAURANT - mic dejun BUFET SUEDEZ +
CINA SUEDEZA
- tratament (de luni pana vineri)

x 7 zile

x 7 zile

x 7 zile

PACHET MINIM 3 NOPTI / persoana
- cazare,
- MASA RESTAURANT, mic dejun BUFET SUEDEZ +
CINA SUEDEZA
- tratament (de luni pana vineri)

99 lei/zi/pers

90 lei/zi/pers

50 lei/zi/pers

x 3 zile

x 3 zile

x 3 zile

Este inclusa intrarea la strandul exterior (in sezon). sau la bazinul interior.
Nu mai este sistemul cu fise cont la masa, masa de pranz se poate servi in restaurant contra-cost.
Tratamentul cuprinde 3 proceduri (de luni pana vineri), turistii se vor prezenta obligatoriu cu bilet de trimitere de la medicul de familie si cardul de sanatate.

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

OFERTĂ “O SĂPTĂMÂNĂ DE REFACERE”
PACHET 7 ZILE SEZON
(valabil în perioada 15.06.2021 – 15.09.2021)
Hotel Padiş - Pachet promotional 7 nopti în sezon (perioada 15.06.2021 – 15.09.2021), pachetul cuprinde cazare, masa
pensiune completă mic dejun bufet suedez, prânz meniu fix şi cină meniu fix, şi tratament (3 proceduri de luni pâna vineri) la tariful
de 1025 lei/sejur/persoană.
Cazare
Masă
Tratament (3 proceduri/zi)

- 55 lei/zi/pers x 7 zile = 375 lei
- 70 lei/zi/pers x 7 zile = 490 lei
- 30 lei/zi/pers x 5 zile = 150 lei
----------------------------------------------Total tarif =
1025 lei/pers

- Dacă se doreşte ştrandul inclus preţul va fi de 1025 + 140 lei = 1165 lei/pers.
Menţiune: Pentru tratament este obligatoriu bilet de trimitere de la medicul de familie şi cardul de sănătate.
Situat în staţiunea Băile Felix, la aproximativ 700 de metri de piscinele publice, Hotelul Padiş oferă unităţi de cazare cu acces gratuit la internet WiFi şi parcare gratuită.
Oaspeţii se pot bucura de acces la piscina interioară şi la piscina în aer liber de la hotel.
Toate camerele au televizor, baie privată cu duş şi balcon.
*Oferta este valabilă pentru persoanele care prezintă la sosire un bilet de trimitere de la medicul de familie/ medic specialist utilizat în sistemul de asigurări sociale de
sănătate și cardul de sănătate.

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

Băile Felix
Hotel: President 4*
CAMERE
SUPERIOR
SERVICII
SEJUR
Loc in camera dubla
cu pensiune completa
Loc in camera dubla
cu demipensiune
Supliment camera single
CAMERE STANDARD

SEZON
30.05.2021 – 18.09.2021
Tarife in Lei/sejur/pers
Sejur
Sejur
Check-in
5
7
nopti
nopti
Duminica
1937

2614

1584

2113

Loc in camera dubla
cu pensiune completa
Loc in camera dubla
cu demipensiune
Supliment camera single
SERVICII

TRATAMENT BALNEAR

288

267

251

245

224

208

Duminica
1008
SEZON
30.05.2021 – 18.09.2021

720

Tarife in Lei/sejur/pers
SERVICII
SEJUR

EXTRASEZON
03.01.2021 – 29.05.2021
19.09.2021 – 23.12.2021
Tarife in Lei/noapte/pers
Sejur
Sejur
Sejur
3-4
5-7 nopti
peste 7
nopti
nopti

Sejur
5
nopti

Sejur
7
nopti

Check-in

117

117
EXTRASEZON
03.01.2021 – 29.05.2021
19.09.2021 – 23.12.2021
Tarife in Lei/noapte/pers
Sejur
3-4
nopti

Sejur
5-7
nopti

117

Sejur
peste 7
nopti

Duminica
272

251

235

1878

229

208

192

896
640
TRATAMENT BALNEAR
SEZON
30.05.2021 – 18.09.2021
Tarife in lei/pers/zi

101

101

101

1787

2406
Duminica

1440

70

EXTRASEZON
03.01.2021 – 29.05.2021
19.09.2021 – 23.12.2021
Tarife in lei/pers/zi
50

Masa:
In extrasezon - fisa cont (pensiune completa – 100 lei / persoana + mic dejun; demipensiune – 50 lei / persoana + mic dejun),
mic dejun – bufet suedez,
In sezon, LIGHT ALL INCLUSIVE, sub forma de bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor.
Tarifele pentru pat suplimentar : 97 / noapte cu mic dejun inclus, 146 lei/noapte cu demipensiune 194 lei cu pensiune completa
Masa copii:0-4 ani - gratuitate;5-12 ani - demipensiune – 60 ron/zi/persoana,pensiune completa – 100 ron/zi/persoana (din care 20 ron/zi
alocati pentru mic dejun)
Tratamentul balnear include consultatia medicala de specialitate si 3 proceduri/sedinta
Servicii incluse:
Accesul la piscine interioara / exterioara cu apa termala, saune, jacuzzi, parcare interioara/exterioara
Copiii pana la 4 ani au gratuitate la cazare (daca nu solicita 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

Băile Felix
Hotel: President Business 4*
CAMERE
SUPERIOR
SERVICII
SEJUR
Loc in camera dubla
cu pensiune completa
Loc in camera dubla
cu demipensiune
Supliment camera single
Tratament balnear
APARTAMENT
SUPERIOR

SEZON
30.05.2021 – 18.09.2021
Tarife in Lei/sejur/pers
Sejur
Sejur
Check-in
5
7
nopti
nopti
Duminica
1963
2641
Duminica
1611
2139
720
1008
70 lei (luni-vineri)
SEZON
30.05.2021 – 18.09.2021

EXTRASEZON
03.01.2021 – 29.05.2021
19.09.2021 – 23.12.2021
Tarife in Lei/noapte/pers
Sejur
Sejur
Sejur
3-4
5-7 nopti
peste 7
nopti
nopti
293

272

256

251

229

213

117
117
50 lei (luni-vineri)

117

EXTRASEZON
03.01.2021 – 29.05.2021
19.09.2021 – 23.12.2021
Tarife in Lei/noapte/apartament
Sejur 3-4
Sejur 5-7
Sejur peste
zile
zile
7 zile

Tarife in Lei/sejur/apartament
Sejur
Sejur
Check-in
5 zile
7 zile
Apartament 3 pers
Duminica
4561
6189
896
838
811
Demipensiune
Apartament 3 pers
Duminica
5442
7389
1062
1003
976
Pensiune completa
Apartament 4 pers
Duminica
4882
6615
982
912
886
Demipensiune
Apartament 4 pers
Duminica
6029
8216
1200
1131
1104
Pensiune completa
Masa: In extrasezon - fisa cont (pensiune completa – 100 lei / persoana + mic dejun; demipensiune – 50 lei / persoana + mic dejun),
mic dejun – bufet suedez,
In sezon, LIGHT ALL INCLUSIVE, sub forma de bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in
cadrul meselor.
Tarifele pentru pat suplimentar : 97 lei / noapte cu mic dejun inclus, 146 lei/noapte cu demipensiune, 194 lei cu pensiune
completa
Masa copii:0-4 ani - gratuitate;5-12 ani - demipensiune – 60 ron/zi/persoana,pensiune completa – 100 ron/zi/persoana (din
care 20 ron/zi alocati pentru mic dejun)
Tratamentul balnear include consultatia medicala de specialitate si 3 proceduri/sedinta
Servicii incluse: Accesul la piscine interioara / exterioara cu apa termala, saune, jacuzzi, parcare interioara/exterioara.
Acces Aquapark gratuit.
Copiii pana la 4 ani au gratuitate la cazare (daca nu solicita pat suplimentar)
SERVICII/SEJUR

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

Băile Felix
Hotel: President SPA 4*
CAMERE
SUPERIOR
SERVICII
SEJUR
Loc in camera dubla
cu pensiune completa
Loc in camera dubla
cu demipensiune
Supliment camera single
Tratament balnear
APARTAMENT
SUPERIOR

SEZON
30.05.2021 – 18.09.2021
Tarife in Lei/sejur/pers
Sejur
Sejur
Check-in
5
7
nopti
nopti
Duminica
1963

2641

1611

2139

EXTRASEZON
03.01.2021 – 29.05.2021
19.09.2021 – 23.12.2021
Tarife in Lei/noapte/pers
Sejur
Sejur
Sejur
3-4
5-7 nopti
peste 7
nopti
nopti
293

272

256

251

229

213

117

117

Duminica
1008
720
70 lei (luni-vineri)
SEZON
30.05.2021 – 18.09.2021

117
50 lei (luni-vineri)

EXTRASEZON
03.01.2021 – 29.05.2021
19.09.2021 – 23.12.2021
Tarife in Lei/noapte/apartament
Sejur 3-4
Sejur 5-7
Sejur peste
zile
zile
7 zile

Tarife in Lei/sejur/apartament
Sejur
Sejur
Check-in
5 zile
7 zile
Apartament 3 pers
Duminica
Demipensiune
4561
6189
896
838
811
Apartament 3 pers
Duminica
Pensiune completa
5442
7389
1062
1003
976
Apartament 4 pers
Duminica
Demipensiune
4882
6615
982
912
886
Apartament 4 pers
Duminica
Pensiune completa
6029
8216
1200
1131
1104
Masa:In extrasezon - fisa cont (pensiune completa – 100 lei / persoana + mic dejun; demipensiune – 50 lei / persoana + mic dejun),
mic dejun – bufet suedez,
In sezon, LIGHT ALL INCLUSIVE, sub forma de bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in
cadrul meselor.
Tarifele pentru pat suplimentar : 97 lei / noapte cu mic dejun inclus, 146 lei/noapte cu demipensiune, 194 lei cu pensiune
completa
Masa copii:0-4 ani - gratuitate;5-12 ani - demipensiune – 60 ron/zi/persoana,pensiune completa – 100 ron/zi/persoana
Tratamentul balnear include consultatia medicala de specialitate si 3 proceduri/sedinta
Servicii incluse:Accesul la piscine interioara / exterioara cu apa termala, saune, jacuzzi, parcare interioara/exterioara.
Acces Aquapark gratuit.
Copiii pana la 4 ani au gratuitate la cazare (daca nu solicita pat suplimentar)
SERVICII/SEJUR

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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Băile Felix
Pensiunea: Anthimos 4*
Cazare cu mic dejun
SEZON A: 10 – 28 ianuarie, 07 februarie – 01 aprilie, 11 – 29 aprilie, 9 – 28 mai, 2 – 17 iunie
12 septembrie – 26 noiembrie, 2 – 23 decembrie
Cazare camera dubla in regim single
237 lei
Cazare camera dubla (2 persoane)
259 lei
Suita ( max 4 pers. )
479 lei

SEZON B: 03 – 09 ianuarie, 29 ianuarie – 06 februarie, 02 aprilie – 10 aprilie, 29 mai – 01 iunie
27 noiembrie – 01 decembrie, 24 – 29 decembrie
Cazare camera dubla in regim single
259 lei
Cazare camera dubla (2 persoane)
308 lei
Suita ( max 4 pers. )
572 lei
SEZON C: 30 aprilie – 8 mai, 18 iunie – 11 septembrie
Cazare camera dubla in regim single
308 lei
Cazare camera dubla (2 persoane)
358 lei
Suita ( max 4 pers. )
660 lei
Optiuni masa – regim fisa cont
se poate alege orice valoare pentru fisa cont – sumele de mai jos sunt sugestii
Demipensiune – 50 lei / zi / persoana
mic dejun bufet + fisa cont 50 lei
Pensiune completa – 100 lei / zi / persoana
mic dejun bufet + fisa cont 100 lei
Tarifele includ mic dejun, TVA, taxe localeParcare
gratuita

La copii:
0 – 2 ani cazare gratuita – fara pat suplimentar
2 – 12 ani gratuitate la cazare fara pat suplimentar, mic dejun 15 lei / zi2 – 12
ani cazare cu pat suplimentar si mic dejun – 125 lei
peste 12 ani – cazare si masa se incaseaza la tarifele de adult
Acces gratuit la piscina exterioara a unitatii – deschisa doar in sezon

Pensiunea Anthimos este situată într-un cadru natural la marginea pădurii Felix, la 1,5 km sud de celebra staţiune Băile Felix,
aproape de Oradea.
Aveţi la dispoziţie camere elegante cu aer condiţionat şi mobilier din lemn de nuc, toate cu frigider şi acces gratuit la internet prin
cablu.
Puteţi savura preparate delicioase din bucătăria românească şi internaţională în restaurant, iar oaspeţii pot utiliza şi facilităţile de
grătar.
La cerere, personalul prietenos al pensiunii Anthimos poate organiza excursii de vânătoare şi de pescuit. Oaspeţii pensiunii
Anthimos beneficiază de un voucher de reducere la parcul acvatic.

Iasi, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756.216.216, 0758.800.500, 0752.562.562
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Baile Felix
Vila Metropol 3*
Perioada extrasezon: 01.02-14.07; 01.09-25.11
Camera dublă (duminică-joi) – 200 lei/noapte
Camera dublă (vineri-sambătă) – 220 lei/noapte
Camera single – 160 lei/noapte

Perioada sezon 15.07.-31.08.
Camera dublă (luni-duminică) – 250 lei/noapte
Camera single – 200 lei/noapte

Tariful indude acces la piscină, jacuzzi, tenis de masă, tren de sport.
Tarif sauna uscată sauumedă: 30 lei I camera

Micul dejun: adult 30 lei; copil 20 lei
Pat suplimentar 1 copil/cameră – 50 lei/zi
.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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Baile Felix – Oferta Standard 2021
Hotel International 4*
Tarife lei / persoană/noapte

Tip serviciu

Perioade
03.01-31.03

01.04-14.06

15.10-23.12

15.09-14.10

Loc in DBL

Camera
SGL

Loc in
DBL

15.06-14.09

Camera
SGL

Loc in
DBL

Camera
SGL

SEJUR > 5 zile FARA TRATAMENT
demipensiune

226.20

308.56

245.92

339.88

-

-

pensiune completa

278.40

360.76

298.12

392.08

328.28

440.80

Pat suplimentar cu demipensiune /
copii intre 2-11.99

117.16

126.44

174.00

Pat suplimentar cu pensiune
completa/copii intre 2-11.99

151.96

161.24

174.00

Pat suplimentar cu demipensiune /
copii intre 12-17.99

165.88

175.16

245.92

Pat suplimentar cu pensiune
completa/copii intre 12-17.99

218.08

227.36

245.92

Cazare cu demipensiune
copii <12 ani fara pat
suplimentar

55.68

Cazare cu pensiune completa
copii <12 ani fara pat
suplimentar

90.48

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI)
demipensiune si tratament

273.76

348.00

292.32

377.00

-

-

pensiune completa si tratament

325.96

400.20

344.52

429.20

371.20

474.44

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI)
demipensiune si tratament

273.76

348.00

292.32

377.00

-

-

pensiune completa si tratament

325.96

400.20

344.52

429.20

371.20

474.44

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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Hotel Termal 3*
Tarife lei / persoană/noapte

Tip serviciu

Perioade
03.01-31.03

01.04-14.06

15.10-23.12

15.09-14.10

Loc in
DBL

Camera
SGL

Loc in
DBL

15.06-14.09

Camera
SGL

Loc in
DBL

Camera
SGL

SEJUR > 5 zile FARA TRATAMENT
demipensiune

196.04

264.48

212.28

290.00

249.40

349.16

pensiune completa

242.44

310.88

258.68

336.40

295.80

395.56

Pat suplimentar cu demipensiune /
copii intre 2-11.99

99.76

107.88

126.44

Pat suplimentar cu pensiune
completa/copii intre 2-11.99

129.92

138.04

156.60

Pat suplimentar cu demipensiune /
copii intre 12-17.99

146.16

154.28

172.84

Pat suplimentar cu pensiune
completa/copii intre 12-17.99

192.56

200.68

219.24

Cazare cu demipensiune copii
<12 ani fara pat suplimentar
Cazare cu pensiune completa
copii <12 ani fara pat
suplimentar

48.72
78.88

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI)
demipensiune si tratament

221.56

284.20

235.48

307.40

270.28

360.76

pensiune completa si tratament

267.96

330.60

281.88

353.80

316.68

407.16

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI)
demipensiune si tratament

244.76

307.40

258.68

330.60

293.48

383.96

pensiune completa si tratament

291.16

353.80

305.08

377.00

339.88

430.36
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Hotel Nufărul 3*
Tarife lei / persoană/noapte

Perioade

Tip serviciu

03.01-31.03

01.04-14.06

15.10-23.12

15.09-14.10

Loc in
DBL

Camera
SGL

Loc in
DBL

Camera
SGL

15.06-14.09
Loc in
DBL

Camera
SGL

SEJUR > 5 zile FARA TRATAMENT
dempensiune - fara balcon

179.80

238.96

190.24

255.20

-

-

pensiune completa - fara balcon

226.20

285.36

236.64

301.60

266.80

351.48

pat suplimentar cu demipensiune - fara
balcon copii intre 2-11,99 ani
Pat suplimentar cu pensiune completa fara balcon copii intre 2-11,99 ani
Pat suplimentar cu demipensiune - fara
balcon copii intre 12-17,99 ani
Pat suplimentar cu pensiune completa fara balcon copii intre 12-17,99 ani

91.64

96.28

-

121.80

126.44

139.20

138.04

142.68

-

184.44

189.08

207.64

dempensiune - cu balcon

196.04

264.48

212.28

290.00

-

-

pensiune completa - cu balcon

242.44

310.88

258.68

336.40

288.84

386.28

Pat suplimentar cu demipensiune - cu
balcon copii intre 2-11,99 ani
Pat suplimentar cu pensiune completa - cu
balcon copii intre 2-11,99 ani
Pat suplimentar cu demipensiune - cu
balcon copii intre 12-17,99 ani
Pat suplimentar cu pensiune completa - cu
balcon copii intre 12-17,99 ani

99.76

107.88

-

129.92

138.04

149.64

146.16

154.28

-

192.56

200.68

218.08

Cazare cu demipensiune copii <12
ani fara pat suplimentar
Cazare cu pensiune completa copii
<12 ani fara pat suplimentar

48.72
78.88

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI)
demipensiune si tratament - fara balcon
pensiune completa si tratament - fara
balcon
demipensiune si tratament - cu balcon

206.48

259.84

215.76

274.92

-

252.88

306.24

262.16

321.32

290.00

221.56

284.20

235.48

307.40

-

pensiune completa si tratament - cu balcon

267.96

330.60

281.88

353.80

309.72

366.56
397.88

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI)
dempensiune si tratament - fara balcon
pensiune completa si tratament - fara
balcon
demipensiune si tratament - cu balcon

229.68

283.04

238.96

298.12

-

-

276.08

329.44

285.36

344.52

313.20

389.76

244.76

307.40

258.68

330.60

-

-

pensiune completa si tratament - cu balcon

291.16

353.80

305.08

377.00

332.92

421.08
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Hotel Poienita 3*
Tarife lei/persoană/noapte

Perioade

Tip serviciu

03.01-31.03

01.04-14.06

15.10-23.12

15.09-14.10

Loc in
DBL

Camera
SGL

Loc in
DBL

Camera
SGL

15.06-14.09
Loc in
DBL

Camera SGL

SEJUR > 5 zile FARA TRATAMENT
demipensiune

179.80

242.44

190.24

257.52

216.92

301.60

pensiune completa

226.20

288.84

236.64

303.92

263.32

348.00

Pat suplimentar cu demipensiune /
copii intre 2-11.99 ani

93.96

99.76

112.52

Pat suplimentar cu pensiune
completa/copii intre 2-11.99 ani

124.12

129.92

142.68

Pat suplimentar cu demipensiune /
copii intre 12-17.99 ani

134.56

140.36

153.12

Pat suplimentar cu pensiune
completa/copii intre 12-17.99 ani

180.96

186.76

199.52

Cazare cu demipensiune copii
<12 ani fara pat suplimentar

48.72

Cazare cu pensiune completa
copii <12 ani fara pat
suplimentar

78.88

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI)
demipensiune si tratament

206.48

259.84

215.76

274.92

243.60

321.32

pensiune completa si tratament

252.88

306.24

262.16

321.32

290.00

367.72

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI)
demipensiune si tratament

229.68

283.04

238.96

298.12

266.80

344.52

pensiune completa si tratament

276.08

329.44

285.36

344.52

313.20

390.92
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Hotel Mures 2*
Tarife lei/persoană/noapte

Perioade

Tip serviciu

03.01-31.03

01.04-14.06

15.10-23.12

15.09-14.10

Loc in
DBL

Camera
SGL

Loc in
DBL

15.06-14.09

Camera
SGL

Loc in
DBL

Camera SGL

SEJUR > 5 zile FARA TRATAMENT
demipensiune

161.24

201.84

169.36

214.60

186.76

244.76

pensiune completa

201.84

242.44

209.96

255.20

227.36

285.36

Pat suplimentar cu
demipensiune / copii intre 211.99 ani

80.04

84.68

92.80

Pat suplimentar cu pensiune
completa/copii intre 2-11.99
ani

103.24

107.88

116.00

Pat suplimentar cu
demipensiune / copii intre 1217.99 ani

120.64

125.28

133.40

Pat suplimentar cu pensiune
completa/copii intre 12-17.99
ani

161.24

165.88

174.00

Cazare cu demipensiune
copii <12 ani fara pat
suplimentar
Cazare cu pensiune
completa copii <12 ani
fara pat suplimentar

39.44
62.64
SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI)

demipensiune si tratament

179.80

219.24

186.76

229.68

205.32

257.52

pensiune completa si
tratament

220.40

259.84

227.36

270.28

245.92

298.12

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI)
demipensiune si tratament

197.20

236.64

204.16

247.08

222.72

274.92

pensiune completa si
tratament

237.80

277.24

244.76

287.68

263.32

315.52
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Tarifele includ urmatoarele servicii:



cazare si masa conform tipului de sejur ales;
acces la piscine si la sala de fitness pentru hotelurile de 3* si 4* (turistii cazati la Hotel Nufarul au acces la
piscinele de la Hotel Termal);

Nota:

























tarifele includ TVA;
tarifele sunt valabile doar pentru turistii romani;
taxa de promovare turistica, care reprezinta 1% din valoarea primei nopti de cazare, nu este inclusa in pret
si se achita, separat, la receptia hotelului.
obligatia incasarii contravalorii serviciilor de masa pentru copiii pana la 12 ani;
Copiii cu varsta peste 12 ani sunt obligati la pat suplimentar si masa (tarif adulti);
turistii sositi la tratament (cu exceptia celor cazati la hotel International) trebuie sa prezinte medicului din hotel
dovada de asigurat (adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie) si Bilet de Trimitere pentru Servicii
Medicale in sistemul Asigurarilor Sociale de Sanatate, in caz contrar vor achita la receptie diferenta valorii
serviciilor medicale pentru turistii neasigurati;
tratamentul balnear se acorda pentru minimum 5 zile si include:
o 1 consultatie medicala initiala;
o 3 proceduri/zi (cu exceptia zilelor de sambata, duminica si a sarbatorilor legale - procedurile
corespunzatoare zilelor exceptate se reprogrameaza in zilele lucratoare);
NU se acorda mai putine zile de tratament decat sejurul;
 Reduceri : Turistii cazati la hotel Mures 2* si Poienita 3* beneficiaza si de tarife preferentiale pentru o
singura intrare pe zi. Turistii cazati la toate hotelurile SC.Turism Felix pot beneficia de bilete cu doua intrari
pe zi la Strand Apollo –Felix pentru adulti si pentru copii.Biletele se achita la receptia hotelurilor.
 Gratuitati : tarifele includ : acces la piscine,sala de fitness si sauna.Turistii cazati la Hotel Nufarul
beneficiaza de aceleasi servicii la Hotel Termal.
 In sezon – este deschisa piscina exterioara pentru copii la Hotel International si Hotel Termal.
 Se organizeaza petreceri si seri tematice in restaurantele hotelurilor.
 Divertisment (aquagym,aquazumba,jocuri si activitati pentru copii),concursuri de volei,fotbal,petreceri cu
spuma la piscine si stranduri.
serviciile suplimentare solicitate se achita la receptia hotelurilor: proceduri de tratament, wellness, etc.;
micul dejun este inclus in cazare si se serveste in sistem bufet la hotelurile: International, Termal, Nufarul,
Poienita si Mures;
ATENTIE ! in perioada de SEZON (15.06 – 15.09), demipensiunea ( obligatoriu mic dejun si cina) se
serveste in sistem bufet suedez pentru hotelurile:Termal, Poienita, Mures, iar dejunul de la pensiunea
completa se serveste a la carte pe baza fisei de cont;
NOU!!! In perioda de SEZON (15.06- 15.09.2021) la hotelurile International si Nufarul serviciile de masa
sunt obligatorii cu pensiune completa ( mic dejun, dejun si cina sunt servite in sistem bufet suedez)
In perioada 03.01-14.06 si 16.09-27.12.2021 dejunul se serveste in sistem fisa cont.
Nu se accepta derogari de la acest sistem de servire a mesei .
In perioada de sezon (15.06 – 15.09), valoarea neta a mesei din pachetele cu demipensiune (exclusiv mic dejun) cu
servire in sistem bufet suedez , este:
o 55 lei / hotel International
o 50 lei / hotel Termal, hotel Nufarul
o 45 lei / Hotel Poienita
o 40 lei / hotel Mures 2*
Mesele pentru copiii cu varstele intre 2- 11.99 :
o 30 lei / hotel International
o 26 lei / hotel Termal , hotel Nufarul si Poienita
o 20 lei / hotel Mures
Mesele pentru copiii cu varstele intre 12- 17.99 :
o 55 lei / hotel International
o 50 lei / hotel Termal, hotel Nufarul
o 45 lei / Hotel Poienita
o 40 lei / hotel Mures 2*
In perioada de sezon (15.06 – 15.09), valoarea neta suplimentara a mesei suplimentare din pachetele cu pensiune
completa (exclusiv mic dejun), este:
o 45 lei / hotel International
o 40 lei / hotel Nufarul
o 40 lei / hotel Termal
o 40 lei / hotel Poienita 3*
o 35 lei / hotel Mures 2*
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Mesele pentru copiii cu varstele intre 2- 11.99 :
o 30 lei / hotel International
o 26 lei / hotel Termal ,Nufarul si Poienita.
o 20 lei / hotel Mures 2*
Mesele pentru copiii cu varstele intre 12- 17.99 :
o 45 lei / hotel International
o 40 lei / hotel Termal, Nufarul
o 40 lei / hotel Poienita 3*
o 35 lei / hotel Mures 2*
o Aceste valori se vor regasi in fisa cont a turistului in functie de hotelul ales.
In perioadele 03.01-14.06 si 16.09-27.12, valoarea neta a unei mese principale (exclusiv mic dejun) este de:
o 45 lei / hotel International
o 45 lei / hotel Nufarul
o 40 lei / hotel Termal
o 40 lei / hotel Poienita 3*
o 35 lei / hotel Mures 2*
Mesele pentru copiii cu varstele intre 2- 11.99 :
o 30 lei / hotel International
o 26 lei / hotel Termal ,Nufarul si Poienita.
o 20 lei / hotel Mures 2*
Mesele pentru copiii cu varstele intre 12- 17.99 :
o 45 lei / hotel International
o 40 lei / hotel Nufarul
o 40 lei / hotel Termal
o 40 lei / hotel Poienita 3*
o 35 lei / hotel Mures 2*

In functie de recomandarile medicului din hotel se pot asigura meniuri specifice pentru cei ce sufera de anumite
afectiuni;

Gratuitati:





pentru copiii de pana la 2 ani se acorda gratuitate la cazare si masa
pentru copiii de la 2 la 12 ani, cazati in camera cu parintii, se acorda gratuitate la cazare (in cazul in care nu se
solicita pat suplimentar).Masa se incaseaza la tarif copii;
pentru copiii de peste 12 ani se incaseaza pat suplimentar+masa -tarif adulti;
al doilea copil gratuitate la cazare – se incaseaza masa in functie de varsta copilului.

Conditii de valorificare:




NU se accepta la decontare vouchere nenominale. NU sunt luate in considerare rezervarile fara numele
turistului
neprezentarile se factureaza la valoarea integrala a pachetului pe baza comenzii emise de agentie;
orice modificare a voucherului se considera anulare a comenzii initiale si presupune facturarea integrala a
serviciilor anulate, urmata de facturarea noii comenzi;

Serviciile turistice se vor presta tinand cont de legislatia in vigoare privind prevenirea raspandirii
virusului SARS-CoV-2

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 “Weekend la Felix”
Perioada 03.01.2021 – 14.06.2021
Hotel International 4*
Tarife (lei / pachet / persoana)
02.01-01.04

01.04-14.06

Pachet 2
nopti
522.00
626.40
696.00

Pachet 3
nopti
771.40
928.00
1032.40

Pachet
4 nopti
1020.80
1229.60
1368.80

Pachet
2 nopti
568.40
672.80
770.24

Pachet
3 nopti
841.00
997.60
1143.76

Pachet 4
nopti
1113.60
1322.40
1517.28

Camera SGL + pensiune completa

800.40

1189.00

1577.60

874.64

1300.36

1726.08

Pat suplimentar cu demipensiune copii >12 ani

353.80
458.20
256.36
325.96

530.70
687.30
384.54
488.94

707.60 377.00
916.40 481.40
512.72 279.56
651.92 349.16
55.68

565.50
722.10
419.34
523.74

754.00
962.80
559.12
698.32

Tip pachet
Loc in DBL + demipensiune
Loc in DBL + pensiune completa
Camera SGL + demipensiune

Pat suplimentar cu pensiune completa copii >12 ani
Pat suplimentar cu demipensiune copii <12 ani
Pat suplimentar cu pensiune completa <12 ani
Demipensiune copii <12 ani/zi
Pensiune completa copii <12 ani/zi

90.48

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 Termal 3*
Tarife (lei / pachet / persoana)
02.01-01.04

01.04-14.06

Pachet 2
nopti
426.88
542.88
568.40

Pachet 3
nopti
640.32
814.32
852.60

Pachet
4 nopti
853.76
1085.76
1136.80

Pachet
2 nopti
461.68
577.68
624.08

Pachet
3 nopti
692.52
866.52
936.12

Pachet 4
nopti
923.36
1155.36
1248.16

Camera SGL + pensiune completa

684.40

1026.60

1368.80

740.08

1110.12

1480.16

Pat suplimentar cu demipensiune copii >12 ani

308.56
401.36
215.76
276.08

462.84
602.04
323.64
414.12

617.12 325.96
802.72 418.76
431.52 233.16
552.16 293.48
48.72

488.94
628.14
349.74
440.22

651.92
837.52
466.32
586.96

Tip pachet
Loc in DBL + demipensiune
Loc in DBL + pensiune completa
Camera SGL + demipensiune

Pat suplimentar cu pensiune completa copii >12 ani
Pat suplimentar cu demipensiune copii <12 ani
Pat suplimentar cu pensiune completa <12 ani
Demipensiune copii <12 ani/zi
Pensiune completa copii <12 ani/zi

78.88

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 Nufarul 3*
Tarife (lei / pachet / persoana)
03.01-31.03

01.04-14.06

Pachet 2
nopti
426.88
389.76
542.88
482.56
568.40

Pachet 3
nopti
640.32
584.64
814.32
723.84
852.60

Pachet
4 nopti
853.76
779.52
1085.76
965.12
1136.80

Pachet
2 nopti
461.68
412.96
577.68
505.76
624.08

Pachet
3 nopti
692.52
619.44
866.52
758.64
936.12

Pachet 4
nopti
923.36
825.92
1155.36
1011.52
1248.16

Camera SGL (fara balcon) + demipensiune

510.40

765.60

1020.80

547.52

821.28

1095.04

Camera SGL (cu balcon) + pensiune completa

684.40

1026.60

1368.80

740.08

1110.12

1480.16

Camera SGL (fara balcon) + pensiune completa

603.20

904.80

1206.40

640.32

960.48

1280.64

Pat suplimentar (cu balcon) cu demipensiune copii >12 ani

308.56
290.00
401.36

462.84
435.00
602.04

617.12
580.00
802.72

325.96
301.60
418.76

488.94
452.40
628.14

651.92
603.20
837.52

382.80

574.20

765.60

394.40

591.60

788.80

215.76
197.20
276.08
257.52

323.64
295.80
414.12
386.28

431.52 233.16
295.80 208.80
552.16 293.48
515.04 269.12
48.72

349.74
313.20
440.22
403.68

466.32
417.60
586.96
538.24

Tip pachet
Loc in DBL (cu balcon) + demipensiune
Loc in DBL (fara balcon) + demipensiune
Loc in DBL (cu balcon) + pensiune completa
Loc in DBL (fara balcon) + pensiune completa
Camera SGL (cu balcon) + demipensiune

Pat suplimentar (fara balcon) cu demipensiune copii >12 ani
Pat suplimentar (cu balcon) cu pensiune completa copii >12 ani
Pat suplimentar (fara balcon) cu pensiune completa copii >12
ani
Pat suplimentar (cu balcon) cu demipensiune copii <12 ani
Pat suplimentar (fara balcon) cu demipensiune copii <12 ani
Pat suplimentar (cu balcon) cu pensiune completa <12 ani
Pat suplimentar (fara balcon) cu pensiune completa <12 ani
Demipensiune copii <12 ani/zi
Pensiune completa copii <12 ani/zi

78.88

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 Poienita 3*
Tarife (lei / pachet / persoana)
03.01-31.03

01.04-14.06

Pachet 2
nopti
389.76
482.56
516.20

Pachet 3
nopti
584.64
723.84
774.30

Pachet
4 nopti
779.52
965.12
1032.40

Pachet
2 nopti
412.96
505.76
553.32

Pachet
3 nopti
619.44
758.64
829.98

Pachet 4
nopti
825.92
1011.52
1106.64

Camera SGL + pensiune completa

609.00

913.50

1218.00

646.12

969.18

1292.24

Pat suplimentar cu demipensiune copii >12 ani

284.20
377.00
203.00
263.32

426.30
565.50
304.50
394.98

568.40 295.80
754.00 388.60
406.00 214.60
526.64 274.92
48.72

443.70
582.90
321.90
412.38

591.60
777.20
429.20
549.84

Tip pachet
Loc in DBL + demipensiune
Loc in DBL + pensiune completa
Camera SGL + demipensiune

Pat suplimentar cu pensiune completa copii >12 ani
Pat suplimentar cu demipensiune copii <12 ani
Pat suplimentar cu pensiune completa <12 ani
Demipensiune copii <12 ani/zi
Pensiune completa copii <12 ani/zi

78.88

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 Mures 2*
Tarife (lei / pachet / persoana)
03.01-31.03

01.04-14.06

Pachet 2
nopti
341.04
422.24
436.16

Pachet 3
nopti
511.56
633.36
654.24

Pachet
4 nopti
682.08
844.48
872.32

Pachet
2 nopti
359.60
440.80
479.08

Pachet
3 nopti
539.40
661.20
718.62

Pachet 4
nopti
719.20
881.60
958.16

Camera SGL + pensiune completa

517.36

776.04

1034.72

560.28

840.42

1120.56

Pat suplimentar cu demipensiune copii >12 ani

250.56
331.76
169.36
215.76

375.84
497.64
254.04
323.64

501.12 259.84
663.52 341.04
338.72 178.64
431.52 225.04
39.44

389.76
511.56
267.96
337.56

519.68
682.08
267.96
450.08

Tip pachet
Loc in DBL + demipensiune
Loc in DBL + pensiune completa
Camera SGL + demipensiune

Pat suplimentar cu pensiune completa copii >12 ani
Pat suplimentar cu demipensiune copii <12 ani
Pat suplimentar cu pensiune completa <12 ani
Demipensiune copii <12 ani/zi
Pensiune completa copii <12 ani/zi










62.64

Tarifele includ TVA. Tarifele ce formeaza pachetele turistice de cazare si/sau asigurarea mesei si a
altor servicii includ TVA conform normelor in vigoare
Serviciile suplimentare solicitate se achita la receptia hotelurilor: proceduri de tratament, wellness sau
alte servicii.
FACILITATI: La hotelurile International 4*, Termal 3* si Nufarul 3* tarifele includ acces la piscine si
sauna. Turistii cazati la Hotel Nufarul au acces la piscinele de la Hotel Termal.
COPII: - 0-2 ani = gratuitate la cazare si masa;
- 2-12 ani = gratuitate la cazare daca nu solicita pat suplimentar. Masa se incaseaza la tarif
copii;
- peste 12 ani = se incaseaza pat suplimentar + masa tarif adulti;
- al doilea copil = gratuitate la cazare – se incaseaza masa in functie de varsta copilului.
Micul dejun si cina se servesc in sistem bufet la hotelurile: International, Termal, Nufarul, Poienita si
Mures.
Pranzul se serveste in sistem Fisa Cont la hotelurile:International,Termal, Nufarul, Poienita si Mures.
Taxa de promovare, care reprezinta 1% din valoarea primei nopti de cazare, nu este inclusa in pret si se
achita, separat, la receptia hotelului.

Nota:




Tarifele sunt valabile doar pentru sejururi de 2 ,3 sau de 4 nopti.Oferta este valabila si in timpul
saptamanii.
Turistii vor beneficia doar de serviciile inscrise pe voucher,conform comenzii transmise initial.Orice
alte solicitari se vor achita la receptia hotelurilor.

Serviciile turistice se vor presta tinand cont de legislatia in vigoare privind prevenirea
raspandirii virusului SARS- CoV-2

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

Baile Felix - Inscrieri Timpurii 2021
Hotel International 4*
Tarife lei / persoană/noapte

Tip serviciu

Perioade
03.01-31.03

01.04-14.06

15.10-23.12

15.09-14.10

Loc in
DBL

Camera
SGL

Loc in
DBL

15.06-14.09

Camera
SGL

Loc in
DBL

Camera SGL

SEJUR > 5 zile FARA TRATAMENT
demipensiune

206.80

282.70

225.50

312.40

-

-

pensiune completa

256.30

332.20

275.00

361.90

301.40

404.80

Pat suplimentar cu demipensiune / copii
intre 2-11.99

106.70

116.60

-

Pat suplimentar cu pensiune
completa/copii intre 2-11.99

139.70

149.60

159.50

Pat suplimentar cu demipensiune / copii
intre 12-17.99

152.90

162.80

-

Pat suplimentar cu pensiune
completa/copii intre 12-17.99

202.40

212.30

227.70

Cazare cu demipensiune copii
<12 ani fara pat suplimentar

52.80

Cazare cu pensiune completa
copii <12 ani fara pat
suplimentar

85.80

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI)
demipensiune si tratament

250.80

319.00

268.40

346.50

-

-

pensiune completa si tratament

300.30

368.50

317.90

396.00

339.90

434.50

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI)
demipensiune si tratament

250.80

319.00

268.40

346.50

-

-

pensiune completa si tratament

300.30

368.50

317.90

396.00

339.90

434.50

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 Termal 3*
Tarife lei / persoană/noapte

Tip serviciu

Perioade
03.01-31.03

01.04-14.06

15.10-23.12

15.09-14.10

Loc in
DBL

Camera
SGL

Loc in
DBL

15.06-14.09

Camera
SGL

Loc in
DBL

Camera SGL

SEJUR > 5 zile FARA TRATAMENT
demipensiune

180.40

242.00

193.60

266.20

227.70

320.10

pensiune completa

224.40

286.00

237.60

310.20

271.70

364.10

Pat suplimentar cu demipensiune / copii
intre 2-11.99

91.30

97.90

115.50

Pat suplimentar cu pensiune
completa/copii intre 2-11.99

119.90

126.50

144.10

Pat suplimentar cu demipensiune / copii
intre 12-17.99

135.30

141.90

159.50

Pat suplimentar cu pensiune
completa/copii intre 12-17.99

179.30

185.90

203.50

Cazare cu demipensiune copii
<12 ani fara pat suplimentar
Cazare cu pensiune completa
copii <12 ani fara pat
suplimentar

46.20
74.80

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI)
demipensiune si tratament

203.50

260.70

216.70

281.60

247.50

331.10

pensiune completa si tratament

247.50

304.70

260.70

325.60

291.50

375.10

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI)
demipensiune si tratament

225.50

282.70

238.70

303.60

269.50

353.10

pensiune completa si tratament

269.50

326.70

282.70

347.60

313.50

397.10

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 Nufărul 3*
Tarife lei / persoană/noapte

Perioade

Tip serviciu

03.01-31.03

01.04-14.06

15.10-23.12

15.09-14.10

Loc in
DBL

Camera
SGL

Loc in
DBL

Camera
SGL

15.06-14.09
Loc in
DBL

Camera
SGL

SEJUR > 5 zile FARA TRATAMENT
dempensiune - fara balcon

165.00

218.90

173.80

234.30

-

-

pensiune completa - fara balcon

209.00

262.90

217.80

278.30

245.30

322.30

pat suplimentar cu demipensiune - fara balcon
copii intre 2-11,99 ani
Pat suplimentar cu pensiune completa - fara
balcon copii intre 2-11,99 ani
Pat suplimentar cu demipensiune - fara balcon
copii intre 12-17,99 ani
Pat suplimentar cu pensiune completa - fara
balcon copii intre 12-17,99 ani

83.60

88.00

-

112.20

116.60

127.60

127.60

132.00

-

171.60

176.00

192.50

Cazare cu demipensiune copii <12
ani fara pat suplimentar
Cazare cu pensiune completa copii
<12 ani fara pat suplimentar

46.20
74.80

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI)
demipensiune si tratament - fara balcon

190.30

238.70

198.00

251.90

pensiune completa si tratament - fara balcon

234.30

282.70

242.00

295.90

266.20

335.50

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI)
dempensiune si tratament - fara balcon

212.30

260.70

220.00

273.90

-

-

pensiune completa si tratament - fara balcon

256.30

304.70

264.00

317.90

288.20

357.50

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 Poienita 3*
Tarife lei/persoană/noapte

Perioade

Tip serviciu

03.01-31.03

01.04-14.06

15.10-23.12

15.09-14.10

Loc in
DBL

Camera
SGL

Loc in
DBL

Camera
SGL

15.06-14.09
Loc in
DBL

Camera SGL

SEJUR > 5 zile FARA TRATAMENT
demipensiune

165.00

221.10

173.80

236.50

198.00

275.00

pensiune completa

209.00

265.10

217.80

280.50

242.00

319.00

Pat suplimentar cu demipensiune /
copii intre 2-11.99 ani

86.90

91.30

103.40

Pat suplimentar cu pensiune
completa/copii intre 2-11.99 ani

115.50

119.90

132.00

Pat suplimentar cu demipensiune /
copii intre 12-17.99 ani

125.40

129.80

141.90

Pat suplimentar cu pensiune
completa/copii intre 12-17.99 ani

169.40

173.80

185.90

Cazare cu demipensiune copii
<12 ani fara pat suplimentar

46.20

Cazare cu pensiune completa
copii <12 ani fara pat
suplimentar

74.80

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI)
demipensiune si tratament

190.30

238.70

198.00

251.90

222.20

291.50

pensiune completa si tratament

234.30

282.70

242.00

295.90

266.20

335.50

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI)
demipensiune si tratament

212.30

260.70

220.00

273.90

244.20

313.50

pensiune completa si tratament

256.30

304.70

264.00

317.90

288.20

357.50

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 Mures 2*
Tarife lei/persoană/noapte

Perioade

Tip serviciu

03.01-31.03

01.04-14.06

15.10-23.12

15.09-14.10

Loc in
DBL

Camera
SGL

Loc in
DBL

Camera
SGL

15.06-14.09
Loc in
DBL

Camera SGL

SEJUR > 5 zile FARA TRATAMENT
demipensiune

148.50

191.40

155.10

204.60

171.60

232.10

pensiune completa

187.00

229.90

193.60

243.10

210.10

270.60

Pat suplimentar cu demipensiune /
copii intre 2-11.99 ani

73.70

77.00

85.80

Pat suplimentar cu pensiune
completa/copii intre 2-11.99 ani

95.70

99.00

107.80

Pat suplimentar cu demipensiune /
copii intre 12-17.99 ani

112.20

115.50

124.30

Pat suplimentar cu pensiune
completa/copii intre 12-17.99 ani

150.70

154.00

162.80

Cazare cu demipensiune copii
<12 ani fara pat suplimentar

37.40

Cazare cu pensiune completa
copii <12 ani fara pat
suplimentar

59.40

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI)
demipensiune si tratament

166.10

201.30

173.80

211.20

189.20

236.50

pensiune completa si tratament

204.60

239.80

212.30

249.70

227.70

275.00

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI)
demipensiune si tratament

182.60

217.80

190.30

227.70

205.70

253.00

pensiune completa si tratament

221.10

256.30

228.80

266.20

244.20

291.50

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
Tarifele includ urmatoarele servicii:



cazare si masa conform tipului de sejur ales;
acces la piscine si la sala de fitness pentru hotelurile de 3* si 4* (turistii cazati la Hotel Nufarul au acces la
piscinele de la Hotel Termal);

Nota:

























tarifele includ TVA;
tarifele sunt valabile doar pentru turistii romani;
taxa de promovare turistica, care reprezinta 1% din valoarea primei nopti de cazare, nu este inclusa in pret
si se achita, separat, la receptia hotelului.
Pentru programul de inscrieri timpurii sejurul este de minim 5 nopti de cazare.
agentiile au obligatia incasarii contravalorii serviciilor de masa pentru copiii pana la 12 ani;
Copiii cu varsta peste 12 ani sunt obligati la pat suplimentar si masa (tarif adulti);
turistii sositi la tratament (cu exceptia celor cazati la hotel International) trebuie sa prezinte medicului din hotel
dovada de asigurat (adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie) si Bilet de Trimitere pentru Servicii
Medicale in sistemul Asigurarilor Sociale de Sanatate, in caz contrar vor achita la receptie diferenta valorii
serviciilor medicale pentru turistii neasigurati;
tratamentul balnear se acorda pentru minimum 5 zile si include:
o 1 consultatie medicala initiala;
o 3 proceduri/zi (cu exceptia zilelor de sambata, duminica si a sarbatorilor legale - procedurile
corespunzatoare zilelor exceptate se reprogrameaza in zilele lucratoare);
NU se acorda mai putine zile de tratament decat sejurul;
 Reduceri : Turistii cazati la hotel Mures 2* si Poienita 3* beneficiaza si de tarife preferentiale pentru o
singura intrare pe zi. Turistii cazati la toate hotelurile SC.Turism Felix pot beneficia de bilete cu doua intrari
pe zi la Strand Apollo –Felix pentru adulti si pentru copii.Biletele se achita la receptia hotelurilor.
 Gratuitati : La hotelurile de 4* si 3* (exclus Hotel Poienita 3*) tarifele includ : acces la piscine,sezlong
gratuit,sala de fitness si sauna.Turistii cazati la Hotel Nufarul beneficiaza de aceleasi servicii la Hotel
Termal.
 In sezon – este deschisa piscina exterioara pentru copii la Hotel International si Hotel Termal.
 Se organizeaza petreceri si seri tematice in restaurantele hotelurilor.
 Divertisment (aquagym,aquazumba,jocuri si activitati pentru copii),concursuri de volei,fotbal,petreceri cu
spuma la piscine si stranduri.
serviciile suplimentare solicitate se achita la receptia hotelurilor: proceduri de tratament, wellness, etc.;
micul dejun este inclus in cazare si se serveste in sistem bufet la hotelurile: International, Termal, Nufarul,
Poienita si Mures;
ATENTIE ! in perioada de sezon (15.06 – 15.09), demipensiunea ( obligatoriu mic dejun si cina) se serveste
in sistem bufet suedez pentru hotelurile:Termal, Poienita, Mures, iar dejunul de la pensiunea completa se
serveste a la carte pe baza fisei de cont;
NOU!!! In perioda de SEZON (15.06- 15.09.2021) la hotelurile International si Nufarul serviciile de masa
sunt obligatorii cu pensiune completa ( mic dejun, dejun si cina sunt servite in sistem bufet suedez)
Nu se accepta derogari de la acest sistem de servire a mesei .
In perioada de sezon (15.06 – 15.09), valoarea neta a mesei din pachetele cu demipensiune (exclusiv mic dejun) cu
servire in sistem bufet suedez , este:
o 55 lei / hotel International
o 50 lei / hotel Termal, hotel Nufarul
o 45 lei / Hotel Poienita
o 40 lei / hotel Mures 2*
Mesele pentru copiii cu varstele intre 2- 11.99 :
o 30 lei / hotel International
o 26 lei / hotel Termal , hotel Nufarul si Poienita
o 20 lei / hotel Mures
Mesele pentru copiii cu varstele intre 12- 17.99 :
o 55 lei / hotel International
o 50 lei / hotel Termal, hotel Nufarul
o 45 lei / Hotel Poienita
o 40 lei / hotel Mures 2*
In perioada de sezon (15.06 – 15.09), valoarea neta suplimentara a mesei suplimentare din pachetele cu pensiune
completa (exclusiv mic dejun), este:
o 45 lei / hotel International
o 40 lei / hotel Nufarul
o 40 lei / hotel Termal
o 40 lei / hotel Poienita 3*
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o 35 lei / hotel Mures 2*
Mesele pentru copiii cu varstele intre 2- 11.99 :
o 30 lei / hotel International
o 26 lei / hotel Termal ,Nufarul si Poienita.
o 20 lei / hotel Mures 2*
Mesele pentru copiii cu varstele intre 12- 17.99 :
o 45 lei / hotel International
o 40 lei / hotel Termal, Nufarul
o 40 lei / hotel Poienita 3*
o 35 lei / hotel Mures 2*
o Aceste valori se vor regasi in fisa cont a turistului in functie de hotelul ales.
In perioadele 03.01-14.06 si 16.09-27.12, valoarea neta a unei mese principale (exclusiv mic dejun) este de:
o 45 lei / hotel International
o 45 lei / hotel Nufarul
o 40 lei / hotel Termal
o 40 lei / hotel Poienita 3*
o 35 lei / hotel Mures 2*
Mesele pentru copiii cu varstele intre 2- 11.99 :
o 30 lei / hotel International
o 26 lei / hotel Termal ,Nufarul si Poienita.
o 20 lei / hotel Mures 2*
Mesele pentru copiii cu varstele intre 12- 17.99 :
o 45 lei / hotel International
o 40 lei / hotel Nufarul
o 40 lei / hotel Termal
o 40 lei / hotel Poienita 3*
o 35 lei / hotel Mures 2*
In functie de recomandarile medicului din hotel se pot asigura meniuri specifice pentru cei ce sufera de anumite
afectiuni;

Gratuitati:





pentru copiii de pana la 2 ani se acorda gratuitate la cazare si masa
pentru copiii de la 2 la 12 ani, cazati in camera cu parintii, se acorda gratuitate la cazare (in cazul in care nu se
solicita pat suplimentar).Masa se incaseaza la tarif copii;
pentru copiii de peste 12 ani se incaseaza pat suplimentar+masa -tarif adulti;
al doilea copil gratuitate la cazare – se incaseaza masa in functie de varsta copilului.

Conditii de valorificare:

Plata integrala a serviciilor se va face pana in ultima zi de operare a fiecarei oferte in
parte.


Valorificarea ofertei:
o
o
o
o
o








pentru extrasezon - 03.01-01.04.2021 – perioada de valorificare este 01.11.2020 - 15.12.2020
pentru sezon intermediar – 01.04-15.06.2021 – perioada de valorificare este 01.11.2020 - 15.02.2021
pentru sezon – 15.06 – 15.09.2021 – perioada de valorificare este 01.11.2020- 15.04.2021
pentru sezon intermediar – 15.09-15.10.2021 – perioada de valorificare este 01.11.2020 15.08.2021;
pentru extrasezon – 15.10-24.12.2021 – perioada de valorificare este 01.11.2020 - 15.09.2021

NU se accepta la decontare vouchere nenominale. NU sunt luate in considerare rezervarile fara numele
turistului
Pe voucher trebuie sa fie specificata “OFERTA INSCRIERI TIMPURII”
rezervarile vor fi confirmate in maximum 48 de ore;
neprezentarile se factureaza la valoarea integrala a pachetului pe baza comenzii emise de agentie;
orice modificare a voucherului se considera anulare a comenzii initiale si presupune facturarea integrala a
serviciilor anulate, urmata de facturarea noii comenzi;
pentru anularea / renuntarea la pachetele de servicii confirmate si facturate, penalizarea este de 100 %

Serviciile turistice se vor presta tinand cont de legislatia in vigoare privind prevenirea raspandirii
virusului SARS-CoV-2
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Băile Govora
Hotel: Belvedere 3*
Cazare cu mic dejun
3* Extrasezon
1 Mai -31 Mai;15 Sept-31 Dec
Tarife 1 - 4 nopti
Tarif min 5 nopti

Cam dubla
(2 persoane)
231
187

Single

3* Sezon
1 iunie – 14 septembrie
Tarife 1 - 4 nopti
Tarif min 5 nopti

Cam dubla
(2 persoane)
264
231

Single

175
154

198
176

Apartament
(2 persoane)
275
231
Apartament
(2 persoane)
320
286

Nota:
In tarife este inclus micul dejun, parcare, internet, TVA, taxe locale.
Tarife cazare copii, indiferent de perioada de sejur:
1. sub 7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare(daca nu solicita pat suplimentar)si cura-balneo.
2. intre 7–14 ani: 50 lei /zi cazare cu mic dejun, pat suplimentar.
3. intre 7–14 ani: 20 lei /zi cazare FARA mic dejun si pat suplimentar.
4. peste 14 ani – tarif intreg adult.
Facilitatea de gratuitate la cazare la copii 0-7 ani se acorda pentru max. 2 copii / camera, de la al 3-lea copil in sus se incaseaza
pat suplimentar cu mic dejun inclus la tariful de 50 lei/pers.
Tarife servicii masa copii 7-14 ani:1. mic dejun : 15 lei /zi/pers.
2. demipensiune: 25 lei/zi/pers. (cina/dejun)
3. pensiune completa: 45 lei/zi/pers.
Tarife servicii masa adulti: 1. mic dejun : 25 lei/zi/pers. inclus in tarifele de cazare
2. demipensiune: 40 lei/zi/pers.
3. pensiune completa: 70 lei/zi/pers.
Serviciile de masa se acorda pe baza de NOTA DE COMANDA
In perioada 15.06 – 15.09.2021, la sejur mai mare de 4 nopti cazare se vor acorda
pensiune completa.

servicii de masa cu demipensiune sau

Tarife cura Balneo-SPA cuprinde 3 proceduri/zi/pers de luni pana vineri si consultatia de specialitate:
1 Gratuit copii 0 – 7 ani conform copie certificat de nastere si bilet de trimitere de la medic
2 Intre 7-14 ani: 12 lei/zi/copil (3 proceduri/zi) si copie certificat de nastere + 1 examinare
3 Peste 14 ani: 24 lei/zi/pers (3 proceduri/zi)+ 1 examinare
4 Examinare de specialitate: 25 lei/pers
OFERTA SPECIALA 01.03 -10.12.2021
Pachet servicii: cazare cu 3 mese meniu fix, 1 consult medical si 3 proceduri de tratament incluse – 182 lei/zi/pers. in camera dubla si
209 lei/zi/pers. in camera single – tarif valabil in perioada 01.03 – 30.12.2021 , la sejururi mai mari de 4 nopti cazare.
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Hotel Parc 2*
Cazare cu mic dejun
2* Extrasezon
1 Mai -31 Mai;15 Sept-31 Dec
Tarife 1- 4 nopti
Tarif min 5 nopti

Cam dubla
(2 persoane)
169
154

Single

2* Sezon
1 iunie – 14 septembrie
Tarife 1- 4 nopti
Tarif min 5 nopti

Cam dubla
(2 persoane)
198
176

Single

140
120

160
143

Nota:
In tarife este inclus micul dejun, parcare, internet, TVA, taxe locale.
Tarife cazare copii, indiferent de perioada de sejur:
1. sub 7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare(daca nu solicita pat suplimentar)si cura-balneo.
2. intre 7–14 ani: 35 lei /zi cazare cu mic dejun, pat suplimentar.
3. intre 7–14 ani: 10 lei /zi cazare FARA mic dejun si pat suplimentar.
4. peste 14 ani – tarif intreg adult.
Facilitatea de gratuitate la cazare la copii 0-7 ani se acorda pentru max. 2 copii / camera, de la al 3-lea copil in sus se incaseaza
pat suplimentar cu mic dejun inclus la tariful de 50 lei/pers.
Tarife servicii masa copii 7-14 ani:

1. mic dejun : 10 lei /zi/pers.
2. demipensiune: 20 lei/zi/pers. (cina/dejun)
3. pensiune completa: 30 lei/zi/pers.
Tarife servicii masa adulti: 1. mic dejun : 20 lei/zi/pers. inclus in tarifele de cazare
2. demipensiune : 40 lei/zi/pers.
3. pensiune completa: 50 lei/zi/pers.
Serviciile de masa se acorda pe baza de NOTA DE COMANDA
In perioada 15.06 – 15.09.2021, la sejur mai mare de 4 nopti cazare se vor acorda
servicii de masa cu demipensiune sau
pensiune completa.
Tarife cura Balneo-SPA cuprinde 3 proceduri/zi/pers de luni pana vineri si consultatia de specialitate:
1 Gratuit copii 0 – 7 ani conform copie certificat de nastere si bilet de trimitere de la medic
2 Intre 7-14 ani: 12 lei/zi/copil (3 proceduri/zi) si copie certificat de nastere + 1 examinare
3 Peste 14 ani: 24 lei/zi/pers (3 proceduri/zi)+ 1 examinare
4 Examinare de specialitate: 25 lei/pers
OFERTA SPECIALA 01.03 -10.12.2021
Pachet servicii: cazare cu 3 mese fisa cont, 1 consult medical si 3 proceduri de tratament incluse – 171 lei/zi/pers. in camera dubla si
187 lei/zi/pers. in camera single – tarif valabil in perioada 01.03 – 30.12.2021 , la sejururi mai mari de 4 nopti cazare
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Baile Herculane
Hotel/Hostel: Sara´s Sons 3*
TARIFE 2021
Perioada

03.01 - 30.04.2021
01.05 - 15.06.2021
16.06 - 31.08.2021
01.09 - 30.09.2021
01.10 - 22.12.2021

Oferta "O saptamana la munte"
HOSTEL SARA'S SONS
Cu bilet
Fara bilet
trimitere medic
trimitere
familie
medic familie
1560
1680
2280
1680
1560

1860
2010
2610
2010
1860

Oferte tratament
Oferta "O saptamana la munte"
HOTEL SARA'S SONS
Cu bilet
Fara bilet
trimitere
trimitere
medic familie medic familie
1770
1890
2520
1890
1770

2070
2250
2880
2250
2070

Oferta "Decada balneara"
HOSTEL SARA'S SONS
Cu bilet
Fara bilet
trimitere
trimitere
medic familie medic familie
2250
2430
2970
2430
2250

2520
2790
3330
2790
2520

Oferta "Decada balneara"
HOTEL SARA'S SONS
Cu bilet
Fara bilet
trimitere
trimitere
medic familie medic familie
2430
2610
3330
2610
2430

2790
3060
3690
3060
2790

Tarifele sunt in lei/camera/sejur.
Pachetul "O saptamana la munte" include: 6 nopti de cazare, 4 proceduri/persoana/zi x 6 zile, masa in valoare de 40 lei/persoana/zi. La cerere, perioada
sejurului poate fi prelungita .
Pachetul "Decada balneara" include: 9 nopti de cazare, 4 proceduri/persoana/zi x 9 zile, masa in valoare de 40 lei/persoana/zi. La cerere, perioada
sejurului poate fi prelungita .
Perioada

Cazare cu mic dejun
SINGLE

03.01 - 30.04.2021
01.05 - 15.06.2021
16.06 - 31.08.2021
01.09 - 30.09.2021
01.10 - 22.12.2021

160
200
260
200
160

HOSTEL SARA'S SONS
DOUBLE
TRIPLE
180
220
280
220
180

240
280
340
280
240

APARTAMENT

SINGLE

280
320
380
320
280

180
230
300
230
180

Tarifele sunt in lei/camera/sejur si includ contravaloarea micului dejun in valoare de 20 lei/persoana/zi.

HOTEL SARA'S SONS
DOUBLE
TRIPLE
200
250
320
250
200

260
310
380
310
260

APARTAMENT
300
350
420
350
300
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Servicii suplimentare:
Pat suplimentar
Demipensiune
Pensiune completa
Tratament
Consultatie medicala

60 lei/zi
40 lei/pers/zi
80 lei/pers/zi
50 lei/pers/zi
100 lei/pers

Cazarea copiilor sub 10 ani este gratuita daca nu se solicita pat suplimentar.
Pentru cazarea copiilor peste 10 ani este necesara achitarea contravalorii patului suplimentar.

Oferind o piscină în aer liber şi un centru de wellness, Hotelul Sara's Sons este situat în Băile Herculane, la 2 minute de mers pe jos de zona veche.
Hotelul are şi un restaurant care serveşte preparate din bucătăria românească, precum şi un centru de fitness unde oaspeţii se pot menţine în formă.
Camerele sunt elegante şi moderne şi au TV cu ecran plat, aer condiţionat şi minibar. Fiecare cameră a Hotelului Sara's Sons are baie cu duş şi articole
de toaletă gratuite.
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Băile Herculane
Hotel Afrodita Resort&SPA 4*
Pachet Celestium
It is a full body & mind experience
Sistem de 3 pași: detensionarea minții și trupului, curățarea pielii și energiei negative, tratare
și realinierea energiilor corpului.
Întâi de toate, respiri și te relaxezi. Apoi cureți ce nu mai este util și sănătos \ Apoi, înlături
amprentele stresului și ale timpului. Într-un final, tratezi și aduci sănătate în minte și corp!

Tip
pachet

Pas 1
Release

Pas 2
Refresh

Pas 3
Restart

5 nopti

1
terapie

2 terapii

2 terapii

7 nopti

2 terapii

2 terapii

3 terapii

Tip masă

Tarif standard sezon

Tarif standard
extrasezon

Demipensiune

597 lei

465 lei

Pensiune completă

710 lei

559 lei

All inclusive

757 lei

606 lei

Supliment family AI
Supliment apartament
Ai

226 lei

183 lei

381 lei

306 lei

Tariful afișat este pentru 2 persoane/zi în cameră dublă
Tariful de single reprezintă 70% din camera dublă.
Durata sejurului: 5 nopți sau 7 nopți cu intrare duminica
Terapii: 5 sau 7 terapii în funcție de pachetul ales
*inclus în orice pachet:
5 tipuri de saună (saunele cu aromaterapie, infraroșu și sare de himalaya, saună umedă),
piscină de înot, jacuzzi cu apă sărată, bazin cu calciu și magneziu, sală de fitness
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Pachet Apeduct
Aducem forța binefăcătoare a apelor într-o săptămână de relaxare profundă!
O călătorie senzorială completă construită printr-un concept SPA premiat la nivel
internațional.
Apa, piscine și bazinele jacuzzi, este elementul care balansează experiențele calde, un
circuit unic de saune umede și uscate, rezultatul pentru trup și spirit fiind unul de recuperare a
energiei vitale și armoniei gândurilor.
Tip masă

Tarif standard sezon

Tarif standar
extrasezon

Demipensiune

479 lei

367 lei

Pensiune completă

592 lei

461 lai

All inclusive

639 lei

508 lei

Supliment family AI
Supliment apartament
Ai

193 lei

150 lei

320 lei

254 lei

Tariful afișat este pentru 2 persoane/zi în cameră dublă
Tariful de single reprezintă 70% din camera dublă.
Durata sejurului: 5 nopți sau 7 nopți cu intrare duminica
*inclus în orice pachet:
5 tipuri de saună (saunele cu aromaterapie, infraroșu și sare de himalaya, saună umedă),
piscină de înot, jacuzzi cu apă sărată, bazin cu calciu și magneziu, sală de fitness

Pachet Sanitatem
Moștenim o istorie și desăvârșim terapiile balneare cu ajutorul specialiștilor balneologi,
resurselor naturale și dotărilor medicale.
Repară. Recuperează. Reechilibrează.
Pachete integrate de tratamente balneare personalizate pentru afecțiuni reumatice,
dermatologice, ginecologice sau respiratorii.
Însuși Hercule s-a oprit prin aceste locuri să-și recapete energia!
Tip masă

Tarif standard sezon

Tarif standard
extrasezon

Demipensiune

559 lei

437 lei

Pensiune completă

672 lei

531 lei

All inclusive

719 lei

578 lei

Supliment family AI
Supliment apartament
Ai

216 lei

174 lei

362 lei

291 lei

Tariful afișat este pentru 2 persoane/zi în cameră dublă
Tariful de single reprezintă 70% din camera dublă.
Persoanele care nu prezintă bilet de trimitere, li se adaugă o taxă suplimentară de 10% din
valoarea pachetului
Durata sejurului: 5 nopți, 7 nopți, 10 nopți sau 14 nopți cu intrare duminica
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Terapii: 3 terapii/zi prescrise de medicul specialist
*inclus în orice pachet:
5 tipuri de saună (saunele cu aromaterapie, infraroșu și sare de himalaya, saună umedă),
piscină de înot, jacuzzi cu apă sărată, bazin cu calciu și magneziu, sală de fitness

Tarife standard
Perioadă

Economy

Standard

Family

Apartament

Extrasezon V‐S

400 lei

423 lei

541 lei

635 lei

Extrasezon D‐J

400 lei

423 lei

541 lei

635 lei

Sezon V‐S

423 lei

447 lei

588 lei

682 lei

Sezon D‐J

423 lei

447 lei

588 lei

682 lei

Tariful afișat este pentru 2 persoane
Minimum stay: 2 nopți
*inclus în orice pachet:
Mic dejun, 5 tipuri de saună (saunele cu aromaterapie, infraroșu și sare de himalaya, saună
umedă), piscină de înot, jacuzzi cu apă sărată, bazin cu calciu și magneziu, sală de fitness

Politică tarifară copii mese
Nr. copii și vârste

Mic dejun standard

Prânz/Cină bufet standard

Copil 0‐5,99 ani

gratuit

gratuit

Copil 6‐11,99 ani

28 lei

33 lei

Copil peste 12 ani

47 lei

56 lei

*tarifele afișate nu includ cazare

Politică tarifară copii cazare
Nr. copii și vârste

Fără pat suplimentar

Pat suplimentar standard

Copil 0‐5,99 ani

gratuit

‐

Copil 6‐11,99 ani

gratuit

56 lei

Copil peste 12 ani

‐

56 lei

*tarifele afișate nu includ micul dejun
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Doi copii 0-5 ani
Se pot caza în Cameră Family sau Apartament, un copil în pat cu părinții și un copil pat
suplimentar/canapea extensibilă gratuit, mic dejun inclus
Doi copii 6-11.99 ani
Se pot caza în Apartament, dormitorul are un pat matrimonial, camera de zi pat
suplimentar/canapea extensibilă gratuit, mic dejun inclus
Tariful se achită astfel:
- Avans în cuantum de 20% din tarif în termen de 7 zile calendaristice de la primirea
facturii/facturii proforma.
- Diferența de tarif de 80% se va achita cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de începerea
sejurului oaspetelui. Dacă sejurul oaspetelui începe mai devreme de 15 zile calendaristice se
va achita integral în momentul rezervării.
Check- in începând de la 16:00
Check-out până la 12:00
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Băile Herculane
Hotel Dacia 2*
02.04-31.05 si 01.11-20.12

PACHETE „SENIORI ACTIVI”

01.06-30.06 si 01.09-31.10

Lei/persoana/pachet

Lei/persoana/pachet

01.07-31.08
Lei/persoana/pac
het

Loc în dbl 2* , 7 nopti, Pensiune completă-meniu fix ,
890
974
1118
15 proceduri cu bilet de trimitere
Loc în dbl 2*, 10 nopți, Pensiune completă-meniu fix,
1260
1380
1586
24 proceduri cu bilet de trimitere
Loc în dbl 2*, 12 nopți, Pensiune completă- meniu fix,
1492
1636
1882
30 proceduri cu bilet de trimitere
SUPLIMENT Loc în dbl 2* , 1 nopti, Pensiune
146
159
180
completă-meniu fix , 3 proceduri cu bilet de trimitere
SUPLIMENT
35 LEI/ZI
55 LEI/ZI
65 LEI/ZI
SINGLE
Pentru beneficiarii de pachet de 2*: Turistii cazati la hotel Dacia vor servi masa in aceleasi conditii descrise mai
sus, cu diferenta ca aceasta va fi sub forma de meniu fix, conform cu rezervarea achizitionata.

PS: Hotel cu condiții modeste!
PACHET ODIHNA
02.04-31.05 si
01.06-30.06 si
01.11-20.12
01.09-31.10
Loc în DBL 2*, Mic dejun meniu fix
Loc în DBL 2*, Pensiune completă
meniu fix

86 LEI/PERS.
120 LEI/PERS.

97 LEI/PERS.
132 LEI/PERS.

01.07-31.08
117 LEI/PERS.
152 LEI/PERS.

În perioada 01.06-15.10 nu se acceptă valorificarea serviciilor cu mic dejun
INSCRIERI TIMPURII până la 31.03.2021
02.04-31.05 si 01.11-20.12
PACHETE „SENIORI ACTIVI”
Lei/persoana/pachet

Loc în dbl 2* , 7 nopti, Pensiune completă-meniu fix ,
819
15 proceduri cu bilet de trimitere
Loc în dbl 2*, 10 nopți, Pensiune completă-meniu fix,
1159
24 proceduri cu bilet de trimitere
Loc în dbl 2*, 12 nopți, Pensiune completă- meniu fix,
1373
30 proceduri cu bilet de trimitere
SUPLIMENT Loc în dbl 2* , 1 nopti, Pensiune
134
completă-meniu fix , 3 proceduri cu bilet de trimitere
SUPLIMENT
32 LEI/ZI
SINGLE
Pentru înscrieri timpurii plata se face în maxim 72 ore.
1.Serviciile si pachetele care conțin tratament se valorifică doar în baza unui bilet de trimitere pentru servicii medicale
în sistemul asigurărilor sociale de sănătate românesc, cu precizarea numărului de contract cu C.A.S. , dovada de asigurat
(adeverință de la locul de muncă sau cupon de pensie) si cardul de sănatate activat.
În cazul în care turiștii nu prezintă biletul de trimitere, pentru tarifele/pachetele cu tratament inclus, se va plăti un
supliment de 50 lei /zi (pentru fiecare zi de tratament a sejurului).
2.Tratamentul balnear înclude 1 consultație înițială, 1 consultație finală si un număr de proceduri pe zi conform
specificațiilor pachetului, cu excepția sâmbetelor, duminicilor si a sărbatorilor legale.
3.Copiii în vârstă de până la 5 ani beneficiază de gratuitate la cazare, în cazul în care nu se solicită pat suplimentar.

Tarife
Pat suplimentar cu mic dejun meniu fix
Pat suplimentar cu Pensiune completa
meniu fix

Copii 5-11,99 ani
45
63

Copii 12-17,99 ani
55
90

Taxa de stațiune de 1% din prima noapte de cazare se achită la recepție

Al doilea copil 5-9,99 ani
10 lei mic dejun
28 lei peniune completă

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

Băile Herculane
Hotel Diana Resort&SPA 3*
Pachet Quasi Novi
It is a full body & mind experience
Sistem de 3 pași: detensionarea minții și trupului, curățarea pielii și energiei negative, tratare
și realinierea corpului
Întâi de toate te relaxezi și respiri. Apoi cureți ce nu mai este util și sănătos. Iar într-un final,
tratezi și aduci sănătate în minte și corp!
Îți dedicăm o săptâmână Wellness și o să te simți ca nou!
Terapiile Wellness integrate într-un program coordonat de specialiștii noștri te ajută să
eliberezi organismul de stres și să te reconectezi la starea de bine.

Tip
pachet

Pas 1
Release

Pas 2
Refresh

Pas 3
Restart

5 nopti

1
terapie

2 terapii

2 terapii

7 nopti

2 terapii

2 terapii

3 terapii

Tip masă

Tarif standard sezon

Tarif standard
extrasezon

Demipensiune

461 lei

357 lei

Pensiune completă

564 lei

442 lei

All inclusive

602 lei

479 lei

Supliment family AI
Supliment apartament
Ai

179 lei

146 lei

301 lei

240 lei

Tariful afișat este pentru 2 persoane/zi în cameră dublă
Tariful de single reprezintă 70% din camera dublă.
Durata sejurului: 5 nopți sau 7 nopți cu intrare duminica
Terapii: 5 sau 7 terapii în funcție de pachetul ales
*inclus în orice pachet:
4 tipuri de saune (sauna IR, sauna umedă, sauna finlandeză cu aromaterapie, sauna
finlandeză) piscină de înot, jacuzzi interior și exterior, Aqua Splash pentru copii

B-dulTutora nr 2, Sc.B, Iasi, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
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Pachet Dictum
Se știe că ai nevoie de RELAXARE!
Alături de cei dragi într-o vacanță plină de energie sau în căutarea echilibrului și a armoniei, pachetul
Dictum conține elementele esențiale ca să te întorci în cotidian mai relaxat- confort, un centru SPA în
care și cei mici și cei mari se bucură de servicii și facilități dezvoltate pe principiile SPA moștenite,
timp pentru a descoperi frumusețea peisajelor.
Tarif standard
Tip masă
Tarif standard sezon
extrasezon
Demipensiune

381 lei

288 lei

Pensiune completă

484 lei

371 lei

All inclusive

522 lei

409 lei

Supliment family AI
Supliment apartament
Ai

155 lei

122 lei

263 lei

207 lei

Tariful afișat este pentru 2 persoane/zi în cameră dublă
Tariful de single reprezintă 70% din camera dublă.
Durata sejurului: 5 nopți sau 7 nopți cu intrare duminica
*inclus în orice pachet:
4 tipuri de saune (sauna IR, sauna umedă, sauna finlandeză cu aromaterapie, sauna finlandeză) piscină
de înot, jacuzzi interior și exterior, Aqua Splash pentru copii

Pachet Plenus
Trăirea plenară a sănătăți fizice!
Tradiția balneară datorată resurselor terapeutice de mare valoare, expertiza medicilor noștri și
aparatura medicală performantă sunt dedicate recuperării, ameliorării și vindecării, dar și prevenției
într-o cură balneară la Herculane.
Tip masă

Tarif standard sezon

Tarif standard
extrasezon

Demipensiune

442 lei

338 lei

Pensiune completă

545 lei

423 lei

All inclusive

583 lei

461 lei

Supliment family AI
Supliment apartament
Ai

174 lei

136 lei

291 lei

230 lei

Tariful afișat este pentru 2 persoane/zi în cameră dublă
Tariful de single reprezintă 70% din camera dublă.
Persoanele care nu prezintă bilet de trimitere, li se adaugă o taxă suplimentară de 10% din valoarea
pachetului
Durata sejurului: 5 nopți, 7 nopți, 10 nopți sau 14 nopți cu intrare duminica
Terapii: 3 terapii/zi prescrise de medicul specialist
*inclus în orice pachet:
4 tipuri de saune (sauna IR, sauna umedă, sauna finlandeză cu aromaterapie, sauna finlandeză) piscină
de înot, jacuzzi interior și exterior, Aqua Splash pentru copii
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Tarife standard
Perioadă

Economy

Standard

Family

Apartament

Extrasezon V‐S

329 lei

353 lei

494 lei

541 lei

Extrasezon D‐J

329 lei

353 lei

494 lei

541 lei

Sezon V‐S

353 lei

376 lei

470 lei

564 lei

Sezon D‐J

353 lei

376 lei

470 lei

564 lei

Tariful afișat este pentru 2 persoane
Minimum stay: 2 nopți
*inclus în orice pachet:
Mic dejun, 5 tipuri de saună (saunele cu aromaterapie, infraroșu și sare de himalaya, saună umedă),
piscină de înot, jacuzzi cu apă sărată, bazin cu calciu și magneziu, sală de fitness

Politică tarifară copii mese
Nr. copii și vârste

Mic dejun standard

Prânz/Cină bufet
standard

Mic dejun net

Prânz/Cină bufet net

Copil 0‐5,99 ani

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

Copil 6‐11,99 ani

24 lei

19 lei

28 lei

24 lei

Copil peste 12 ani

38 lei

33 lei

52 lei

47 lei

*tarifele afișate nu includ cazare

Politică tarifară copii cazare
Nr. copii și vârste

Fără pat suplimentar

Pat suplimentar standard

Pat suplimentar net

Copil 0‐5,99 ani

gratuit

‐

gratuit

Copil 6‐11,99 ani

gratuit

42 lei

38 lei

Copil peste 12 ani

‐

42 lei

38 lei

*tarifele afișate nu includ mic dejun
Doi copii 0-5 ani
Se pot caza în Cameră Family sau Apartament, un copil în pat cu părinții și un copil pat
suplimentar/canapea extensibilă gratuit, mic dejun inclus
Doi copii 6-11.99 ani
Se pot caza în Apartament, dormitorul are un pat matrimonial, camera de zi pat suplimentar/canapea
extensibilă gratuit, mic dejun inclus

B-dulTutora nr 2, Sc.B, Iasi, Parter Romania, 700160
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Tariful se achită astfel:
- Avans în cuantum de 20% din tarif în termen de 7 zile calendaristice de la primirea
facturii/facturii proforma.
- Diferența de tarif de 80% se va achita cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de începerea
sejurului oaspetelui. Dacă sejurul oaspetelui începe mai devreme de 15 zile calendaristice se
va achita integral în momentul rezervării.
Check- in începând de la 16:00
Check-out până la 12:00

Iasi, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter, CP 700160
Tel: 0756.216.216, 0758.800.500, 0752.562.562
Fix: 0232.216.216
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BĂILE HERCULANE
HOTEL: DOMOGLED 3*
Cazare: camera DBL, TV, baie cu duş

SENIORI ACTIVI
02.04-30.04
01.05-31.05
16.11-28.12
16.10-15.11
946 LEI/PERS.
1065 LEI/PERS.

01.06-30.06
01.09-15.10
1184 LEI/PERS.

01.07-31.08

1299 LEI/PERS.
Loc în DBL FĂRĂ BALCON,7 nopți,
pensiune completa bufet+TR
(15proceduri cu bilet de trimitere)
1016 LEI/PERS.
1135 LEI/PERS.
1208 LEI/PERS.
1369 LEI/PERS.
Loc în DBL CU BALCON,7 nopți,
pensiune completa bufet+TR
(15proceduri cu bilet de trimitere)
1340 LEI/PERS.
1510 LEI/PERS.
1278 LEI/PERS.
1844 LEI/PERS.
Loc în DBL FĂRĂ BALCON, 10 nopți,
pensiune completa bufet+TR
(24proceduri cu bilet de trimitere)
Bonus o procedura spa
1440 LEI/PERS.
1610 LEI/PERS.
1714 LEI/PERS.
1944 LEI/PERS.
Loc în DBL CU BALCON, 10 nopți,
pensiune completa bufet+TR
(24proceduri cu bilet de trimitere)
Bonus o procedura spa
1588 LEI/PERS.
1792 LEI/PERS.
1814 LEI/PERS.
2192 LEI/PERS.
Loc în DBL FĂRĂ BALCON, 12 nopți,
pensiune completa bufet+TR
(30proceduri cu bilet de trimitere)
Bonus 2 proceduri SPA
1708 LEI/PERS.
1912 LEI/PERS.
2036 LEI/PERS.
2314 LEI/PERS.
Loc în DBL CU BALCON, 12 nopți,
pensiune completa bufet+TR
(30proceduri cu bilet de trimitere)
Bonus 2 proceduri SPA
154 LEI/PERS.
171 LEI/PERS.
188 LEI/PERS.
199 LEI/PERS.
SUPLIMENT
Loc în DBL FĂRĂ BALCON, 1 noapte,
pensiune completa bufet+TR (3proceduri
cu bilet de trimitere)
Bonus 2 proceduri SPA
164 LEI/PERS.
181 LEI/PERS.
198 LEI/PERS.
209 LEI/PERS.
SUPLIMENT
Loc în DBL CU BALCON, 1 noapte,
pensiune completa bufet+TR (3proceduri
cu bilet de trimitere)
Bonus 2 proceduri SPA
SUPLIMENT
35 LEI/ZI
50 LEI/ZI
70 LEI/ZI
80 LEI/ZI
SINGLE
Pentru beneficiarii de pachet de 3*: Turistii cazati la hotel Domogled vor servi masa la restaurantul-terasa Orizont
din hotelul Dacia, etaj 3, hotel situat la 50 m distanta, in conditii excelente, cu o priveliste minunata spre partea
stancoasa a muntilor Domogled, cu urmatoarea desfasurare:
- Meniul tip bufet suedez (neexpus) este inscris pe tablitele aflate pe fiecare masa, meniul fiind prezentat in 3
variante si turistul isi alege varianta de meniu pe care o doreste.
Servirea se va face in regim de restaurant (cu vesela de portelan si tacamuri de inox, foarte bine dezinfectate). De
asemenea, pe spatele tablitelor este inscriptionat numarul mesei si numele turistilor, deoarece fiecare turist va servi
masa la acelasi numar de masa de la inceputul si pana la sfarsitul sejurului.
Camerele Hotelului Domogled oferă o zonă de relaxare, TV cu ecran plat cu canale prin cablu şi baie cu cadă şi
articole de toaletă gratuite. Unele camere au balcon.La hotele xistă o recepţie deschisă non stop, o grădină cu
facilităţi de grătar, o zonă comună de lounge şi o sală de jocuri. Oaspeţii pot juca biliard, darts şi tenis de masă, pot
savura băuturi la bar sau închiria o bicicletă pentru a explora zona înconjurătoare.
TRATAMENT BALNEAR:
Baza de tratament este dotată pentru tratarea cu ajutorul factorilor curativi(izvoare cu ape minerale calde, sulfuroase,
clorurate sodice şi calcice), a afecţiunilor reumatismale, afecţiunilor post traumatice, neurologice periferice precum
şi a celor asociate. Tratament = TR

Iasi, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter, CP 700160
Tel: 0756.216.216, 0758.800.500, 0752.562.562
Fix: 0232.216.216
E-mail :office@sinditour.ro
Web: www.sinditour.ro
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copiii cu vârsta până la maxim 5 ani beneficiază de cazare gratuită dacă nu solicită pat suplimentar.
Tarife
Copii 5-11,99 ani
Copii 12-17,99 ani
Al doilea copil 5-9,99 ani
Pat suplimentar cu mic dejun BUFET
55
73
15 lei mic dejun
Pat suplimentar cu Pensiune complete BUFET
78
114
38 lei pensiune completa
PS: Hotel cu condiții modeste!

PACHET ODIHNA
Loc în DBL 3 FĂRĂ BALCON, Mic
dejun bufet
Loc în DBL CU BALCON, Mic dejun
bufet
Loc în DBL 3 FĂRĂ BALCON,
Pensiune completă bufet
Loc în DBL CU BALCON, Pensiune
completă bufet

02.04-30.04
16.11-28.12
84 LEI/PERS.

01.05-31.05
16.10-15.11
101 LEI/PERS.

01.06-30.06
01.09-15.10
120 LEI/PERS.

01.07-31.08
133 LEI/PERS.

89 LEI/PERS.

111 LEI/PERS.

130 LEI/PERS.

143 LEI/PERS.

128 LEI/PERS.

145 LEI/PERS.

164 LEI/PERS.

179 LEI/PERS.

138 LEI/PERS.

155 LEI/PERS.

174 LEI/PERS.

189 LEI/PERS.

În perioada 01.06-15.10 nu se acceptă valorificarea serviciilor cu mic dejun
INSCRIERI TIMPURII până la 31.03.2021
Cazare: camera DBL, TV, baie cu duş
02.04-30.04 SI 16.11-28.12
Loc în DBL FĂRĂ BALCON,7 nopți, pensiune completa
bufet+TR (15proceduri cu bilet de trimitere)
Loc în DBL CU BALCON,7 nopți, pensiune completa
bufet+TR (15proceduri cu bilet de trimitere)
Loc în DBL FĂRĂ BALCON, 10 nopți, pensiune completa
bufet+TR (24proceduri cu bilet de trimitere)
Bonus o procedura spa
Loc în DBL CU BALCON, 10 nopți, pensiune completa
bufet+TR (24proceduri cu bilet de trimitere)
Bonus o procedura spa
Loc în DBL FĂRĂ BALCON, 12 nopți, pensiune completa
bufet+TR (30proceduri cu bilet de trimitere)
Bonus 2 proceduri SPA
Loc în DBL CU BALCON, 12 nopți, pensiune completa
bufet+TR (30proceduri cu bilet de trimitere)
Bonus 2 proceduri SPA
SUPLIMENT
Loc în DBL FĂRĂ BALCON, 1 noapte, pensiune completa
bufet+TR (3proceduri cu bilet de trimitere)
Bonus 2 proceduri SPA
SUPLIMENT
Loc în DBL CU BALCON, 1 noapte, pensiune completa
bufet+TR (3proceduri cu bilet de trimitere)
Bonus 2 proceduri SPA
SUPLIMENT SINGLE

01.05-30.05

870 LEI/PERS.

1022 LEI/PERS.

935 LEI/PERS.

1090 LEI/PERS.

1233 LEI/PERS.

1450 LEI/PERS.

1325 LEI/PERS.

1546 LEI/PERS.

1461 LEI/PERS.

1720 LEI/PERS.

1571 LEI/PERS.

1836 LEI/PERS.

142 LEI/PERS.

164 LEI/PERS.

152 LEI/PERS.

174 LEI/PERS.

32 LEI/ZI

48 LEI/ZI

Pentru înscrieri timpurii plata se face în maxim 72 ore.
1.Serviciile si pachetele care conțin tratament se valorifică doar în baza unui bilet de trimitere pentru servicii
medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate românesc, cu precizarea numărului de contract cu C.A.S. , dovada
de asigurat (adeverință de la locul de muncă sau cupon de pensie) si cardul de sănatate activat.
În cazul în care turiștii nu prezintă biletul de trimitere, pentru tarifele/pachetele cu tratament inclus, se va
plăti un supliment de 50 lei /zi (pentru fiecare zi de tratament a sejurului).
2.Tratamentul balnear înclude 1 consultație înițială, 1 consultație finală si un număr de proceduri pe zi conform
specificațiilor pachetului, cu excepția sâmbetelor, duminicilor si a sărbatorilor legale.
Taxa de stațiune de 1% din prima noapte de cazare se achită la recepție

Iasi, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter, CP 700160
Tel: 0756.216.216, 0758.800.500, 0752.562.562
Fix: 0232.216.216
E-mail :office@sinditour.ro
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Oferta Luna Romantismului 2020
PACHET 2 NOPTI
Valabil in perioada 01.02 – 29.02.2020

255 lei / loc in camera dubla
320 lei / camera single







Pachetul include:
2 nopti cazare
Masa tip bufet suedez: pensiune completa
1 sedinta de masaj 10 min/persoana
1 baie relaxanta in Jacuzzi (15 min)
1 sedinta Sauna (15 min)
Acces la piscina interioara de agrement

Tarife copii
 Copiii in varsta de pana la 5 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, in cazul in care nu se solicita
pat suplimentar (1 copil cazat in camera cu parintii)
 Al doilea copil (cu varsta cuprinsa intre 2-9.99 ani), cazat in camera cu parintii, va achita serviciile de
masa: 38 lei/zi
 Pat suplimentar* copii:
‐ Intre 0 – 11.99 ani, cazare cu pensiune completa: 73 lei/zi
‐ Intre 12 – 17.99 ani, cazare cu pensiune completa: 110 lei/zi
* Se poate acorda un singur pat suplimentar in camera dubla!
 Servicii suplimentare contra cost:
masaj de relaxare, anticelulitic, terapii antistress, impachetari cu ciocolata, bai de plante, tenis de masa,
biliard.

Oferta Luna Femeii 2020
PACHET 2 NOPTI
Valabil in perioada 01.03 – 31.03.2020

255 lei / loc in camera dubla
320 lei / camera single
Pachetul include:
2 nopti cazare
Masa tip bufet suedez: pensiune completa
Pentru doamne:
o 1 sedinta de masaj 15 min
o 1 sedinta baie relaxanta in Jacuzzi (15 min)
o 1 sedinta Sauna (15 min)
 Acces la piscina interioara de agrement
Tarife copii (tarife nete):
 Copiii in varsta de pana la 5 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, in cazul in care nu se solicita
pat suplimentar (1 copil cazat in camera cu parintii)
 Al doilea copil (cu varsta cuprinsa intre 2-9.99 ani), cazat in camera cu parintii, va achita serviciile de
masa: 38 lei/zi
 Pat suplimentar* copii:
‐ Intre 0 – 11.99 ani, cazare cu pensiune completa: 73 lei/zi
‐ Intre 12 – 17.99 ani, cazare cu pensiune completa: 110 lei/zi
* Se poate acorda un singur pat suplimentar in camera dubla!




 Servicii suplimentare contra cost:
masaj de relaxare, anticelulitic, terapii antistress, impachetari cu ciocolata, bai de plante, tenis de masa,biliard

B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter, Iași, Romania, 700160
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Băile Herculane
Hotel Ferdinand 3*
ODIHNA SI TRATAMENT (minim 4 nopti)
Perioada
02.01.-30.06.2021
01.07-15.09.2021
16.09-23.12.2021
Cazare:
Masa:

Camera dubla
Camera single
Apartament
230 Ron
370 Ron
190 Ron
250 Ron
400 Ron
210 Ron
230 Ron
370 Ron
190 Ron
Oferta valabila pentru cazare cu mic dejun inclus (sistem bufet) la minim 4
nopti
 Pranz (in valoare de 40 lei/ zi/ persoana)
 Cina (in valoare de 40 lei/ zi/ persoana)
*Pranzul sau/ si cina se servesc in sistem bufet

Tratament:
02.01.-30.06.2021
01.07 – 15.09.2021
16.09 – 23.12.2021
Detalii pachet:

4 proceduri medicale/ zi/ persoana



50 Ron/zi/persoana
60Ron/ zi/ persoana
50Ron/ zi/ persoana
Micul dejun este inclus in tariful de cazare
Masa (pranzul si/ sau cina) se servesc in sistem bufet
Tratament: 1 pachet tratament balnear include 4 proceduri/ zi, la
recomandarea medicului specialist al hotelului dintre urmatoarele:
hidroterapie de grup in piscina de agreement a hotelului cu apa
termosalina,
electroterapie
(curenți
interferențiali,
curenți
diadinamici, curenți tens, curenți trabert, unde scurte, ultrasunete,
magnetoterapie), aplicatii cu parafina. Toate procedurile se fac numai
asistate de personalul specializat al hotelului.
Tarifele afişate includ TVA.






Internet wireless atat in zona de lobby cat si in camere
Parcare supravegheata video
Accesul la sala de fitness
Jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle)






Facilitati generale gratuite:

Suplimentar




Contracost se pot efectua si alte proceduri (masaje, acupunctura,
kinetoterapie, dus subacval, jacuzzi, impachetari cu namol
Tarifele nu includ Taxa de statiune in cuantum de 1% din totalul tarifului
de cazare pe sejur. Taxa de statiune se achita direct la Receptie in ziua
sosirii.
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SEJUR BALNEAR
Perioada

Loc in camera dubla

Supliment camera single/zi

02.01- 30.06.2021
16.09–23.12.2021
01.07–15.09.2021

1100 Ron

30 Ron

1250 Ron

60 Ron




Detalii pachet



Facilitati generale gratuite

Suplimentar









Cazare: 6 nopti cu mic dejun sistem bufet
Demipensiune bufet (la cerere cu pensiune complete 40lei/zi/
persoana)
Tratament 20 proceduri (4 proceduri/ zi: 2 electroterapie, 1 masaj 20
min, 1 baie de sulf)
Copilul pana la varsta de 6 ani cazat impreuna cu parintii beneficiaza
de gratuitate la cazare si masa.
Internet wireless atat in zona de lobby cat si in camera
Parcare supravegheata video
Accesul la sala de fitness
Jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle etc.)
Pat suplimentar la cerere: 30 Ron/zi
Contracost se pot efectua si alte proceduri (masaje, acupunctura,
kinetoterapie, dus subacval, Jacuzzi cu cromoterapie, impachetari cu
namol)
Tarifele nu includ Taxa de statiune in cuantum de 1% din totalul
tarifului de cazare pe sejur. Taxa de statiune se achita direct la
Receptie in ziua sosirii.

PACHETE SOCIALE HOTEL FERDINAND
02.01 – 30.06.2021
16.09 – 23.12.2021

Denumire pachet
Perioada:
02.01-30.06.2021
16.09. – 23.12.2021
Tarif/ pachet/ loc in camera
dubla
Cazare
Masa
Tratament
Detalii pachet

Facilitati generale
gratuite




DECADA BALNEARA

HAI LA BAI

1200 lei/ pachet/pers

850 Ron/ pachet/pers

9 nopti cazare
Mic dejun bufet suedez
Pensiune completa meniu fix
28 proceduri tratament
(4 proceduri / zi: electroterapie +
baie de sulf)
 Micul dejun este in sistem bufet
iar pensiunea completa este in
regim meniu fix

6 nopti de cazare
Mic dejun bufet suedez
Pensiune completa meniu fix
10 proceduri tratament:
(2 proceduri/ zi: electroterapie +
baie de sulf)
 Micul dejun este in sistem
bufet iar pensiunea completa
este in regim meniu fix

Internet wireless in lobby si in zona de camera
Parcare supravegheata video
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Suplimentar


OBSERVATII



Acces la sala de fitness
Jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle)
Supliment camera single: 30 lei/ zi/ persoana.
Contracost se pot efectua si alte proceduri: masoterapie (masaj de
relaxare, masaj cu roci vulcanice, masaj anticelulitic),
kinetoterapie, acupunctura, dus subacval, jacuzzi, impachetari cu
namol).
Tarifele nu includ Taxa de staţiune în cuantum de 1% din totalul
tarifului de cazare pe sejur. Taxa de statiune se achita direct la
Receptie in ziua sosirii.
NU VINDEM CAMERA IN PARTAJ, DOAR IN REGIM DE
SINGLE/ DUBLA

CURA BALNEARA 6 + 1 gratis
Perioada

Loc in camera dubla

Supliment camera single

01.07-15.09.2021
02.01-30.06.2021
16.09-23.12.2021

1400 Ron
1200 Ron

60 Ron
60 Ron

Cazare:

6 nopti + 1 gratis (mic dejun bufet)

Masa:
Tratament:
Detalii pachet

Demipensiune bufet (la cerere cu pensiune completa 40 lei/ persoana)
18 proceduri medicale/ sejur




Facilitati generale gratuite

Suplimentar








Consultatia medicala acordata gratuit
Tratament: 3 proceduri/ zi, la recomandarea medicului specialist al
hotelului dintre urmatoarele:
hidroterapie de grup in piscina de agrement cu apa termosalina
electroterapie (curenti interferentiali, curenti diadinamici, curenti TENS,
curenti trabert, unde scurte, ultrasunete), aplicatii cu parafina,
magnetoterapie. Toate procedurile se fac numai asistate de personalul
specializat al hotelului.
Copilul pana la varsta de 6 ani cazat impreuna cu parintii beneficiaza de
gratuitate la cazare si mic dejun.
Internet wireless atat in zona de lobby cat si in camera
Parcare supravegheata video
Accesul la sala de fitness
Jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle etc.)
Contracost se pot efectua si alte proceduri (masaje, acupunctura,
kinetoterapie, dus subacval, Jacuzzi cu cromoterapie, impachetari cu
namol)
Tarifele nu includ Taxa de statiune in cuantum de 1% din totalul
tarifului de cazare pe sejur. Taxa de statiune se achita direct la Receptie
in ziua sosirii.
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ESCAPADA DE WEEKEND
Perioada

Loc in camera dubla

Supliment camera single

01.07-15.09.2021
02.01-30.06.2021
16.09-23.12.2021

450 Ron
350 Ron

30 Ron/noapte
30 Ron/noapte

Detalii pachet






Cazare: 2 nopti cu mic dejun bufet
Demipensiune bufet (la cerere cu pensiune complete 40 lei/zi/ persoana)
1 pachet spa (masaj relaxare 15’ & sauna 15’)/ persoana/ sejur
Copilul pana la varsta de 6 ani cazat impreuna cu parintii beneficiaza de
gratuitate la cazare si mic dejun.

Facilitati generale gratuite









Internet wireless atat in zona de lobby cat si in camera
Parcare supravegheata video
Accesul la sala de fitness
Accesul la piscina de agrement a hotelului
Jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle etc.)
Pat suplimentar la cerere: 30 Ron/zi
Contracost se pot efectua si alte proceduri (masaje, acupunctura,
kinetoterapie, dus subacval, Jacuzzi cu cromoterapie, impachetari cu
namol)
Tarifele nu includ Taxa de statiune in cuantum de 1% din totalul
tarifului de cazare pe sejur. Taxa de statiune se achita direct la Receptie
in ziua sosirii.

Suplimentar



8 Martie 2021
Perioada

Loc in camera dubla

Supliment camera single

06.03-08.03.2021

400 Ron

60 Ron

Detalii pachet









Facilitati generale gratuite

Suplimentar








Cazare: 2 nopti de cazare cu mic dejun bufet
Welcome drink
Pachet romantic la sosire (, sampanie, bomboane ciocolata)
Cina Festiva 07.03.2021 (inclusiv bauturi non alcoolice + vinul casei)+
Atmosfera asigurata de DJ
Cina bufet 06.03.2021 (inclus bauturi non alcoolice + vinul casei
Pachet relaxare:1 masaj facial(doamne),1 sedinta masaj 20” pentru
domni
Copilul pana la varsta de 6 ani cazat impreuna cu parintii beneficiaza de
gratuitate la cazare si mic dejun.
Internet wireless atat in zona de lobby cat si in camera
Parcare supravegheata video
Acces la piscina de agrement
Accesul la sala de fitness
Jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle etc.)
Pat suplimentar la cerere: 30 Ron/zi
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Pensiune complete (sistem bufet): 40 lei/persoana/zi
Contracost se pot efectua si alte proceduri (masaje, acupunctura,
kinetoterapie, dus subacval, Jacuzzi cu cromoterapie, impachetari cu
namol)
Tarifele nu includ Taxa de statiune in cuantum de 1% din totalul
tarifului de cazare pe sejur. Taxa de statiune se achita direct la Receptie
in ziua sosirii.

Tarife standard 2021
(cazare cu mic dejun bufet inclus)
PENTRU SEJURURI SCURTE (1-2-3 nopti):
EXTRASEZON
02.01 – 30.06.2021
16.09 – 28.12.2021
Camera single
Camera dubla
Apartament

210 lei/ npt./ 1 pax.
250 lei/ npt./ 2 pax.
390 lei/ npt./ 2 pax

SEZON
01.07-15.09.2021
Camera single
Camera dubla
Apartament

230 lei/ npt./ 1 pax.
280 lei/ npt./ 2 pax.
450 lei/ npt./ 2 pax

Servicii incluse exclusiv:







internet wireless atat in lobby cat si in camere
parcare supravegheata video
acces la piscina de agrement
acces la sala de fitness
miniclub pentru copii
jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle etc.)

Tarife copii:
Copiii sub 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun. Pentru copiii cu varste intre 6 – 14 ani, se va
plati un tarif de 25 lei/ zi in care este inclus micul dejun.
Pat suplimentar la cerere: 30 lei/zi
Taxa statiune
Turistii vor plati, la sosire, taxa de statiune reprezentand 1% din totalul tarifului de cazare pe sejur.
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OFERTA DE TARIFE 2021 pentru grupuri si conferinte
Hotelul Ferdinand*** din Baile Herculane va invita sa faceti din intalnirile dumneavoastra
de afaceri, din circuitele organizate in sud-vestul tarii sau din alte evenimente pe care le
organizati, un succes rasunator.
Hotelul dispune de o sala de conferinte dotata la cele mai inalte standarde care permit
organizarea in cele mai bune conditii a training-urilor si a altor intalniri de afaceri . Natura pune
si ea umarul la succesul intalnirilor dumneavoastra, la Baile Herculane putandu-se organiza
team-building-uri cu diferite teme, concursuri de orientare turistica, drumetii in imprejurimi,
excursii cu vaporul pe Dunare, seri disco, carnaval.
Tip camera
Tarif/noapte/camera

Camera single
Camera dubla
Apartament

02.01.2020-30.06.2021
11.09.2020-28.12.2021
170 Lei
210 Lei
350 Lei

01.07-10.09.2021
190 Lei
230 Lei
370 Lei

SALA DE CONFERINTE

600-800 lei /zi
Sala de conferinte este dotata cu sistem de ventilatie, flip-chart, videoproiector, ecran de
proiectie, statie de amplificare,acces internet.
Tariful salii de conferinta este negociabil in functie de marimea grupului si de serviciile
comandate la hotel.
SERVICII RESTAURANT
Masa pranz
40 Lei
Cina
40 Lei
Cina festiva
75 -90 Lei
Coffee break (cafea/ceai, apa minerala)
6 Lei
Coffee break (cafea/ceai, apa min/plata, patiserie)
10 Lei

Info Hotel:
Strajuit de maiestuosul Hercules, la marginea padurii, hotelul ,,Ferdinand" ofera oaspetilor sai
conditii de cazare excelente, baza de tratament si piscina cu apa termala, deschisa inclusiv in
weekend, o superba gradina de vara, miniclub pentru copii, sala de conferinta, sala de fitness si
parcare supravegheata video. Prin modul in care este amenajat si dotat, precum si prin
amplasament, hotelul ofera conditii optime pentru grupuri organizate, atat pentru turism, cat si
pentru afaceri.
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Camere:Hotel Ferdinand dispune de 53 de camere amenajate confortabil, totalizand 106 locuri:
5 apartamente cu paturi matrimoniale si canapea extensibila in zona de living,18 camere duble
cu paturi matrimoniale,30 camere duble cu paturi separate, care se pot unifica la cerere.
Toate camerele sunt dotate cu: minibar, uscator de par, sistem de ventilatie, televiziune prin
cablu, telefon cu acces international si au acces la internet wireless.
Fitness/Wellness/Sport:piscina acoperita -piscina terapeutica, baza tratament, sala fitness,
sauna, jacuzzi, solar.
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Băile Herculane
Grand Hotel Minerva Resort & SPA 4*
03.01-28.03.2021

Balneo Minerva**** 5 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire Vineri

Pachetul cuprinde :
-5 nopti cazare /6 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo )
- 5 zile tratament

Tarif pachet: 2800
2200

Ron/ pachet camera DBL
Ron / pachet camera SGL

Nota :
 Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa(Tecar ), Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai
Galvanice, Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice,ozonoterapie
 Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub
aprobarea medicului balneo .
 Oaspetii vor prezenta ,dacă e posibil, recomandarea de la medic sau un dosar medical
 Tratamentele se efectueaza de luni pana sambata inclusiv
 Oaspeții beneficiază de cină în ziua de check in și mic dejun în ziua check out
 Oaspeții ce revin în locație pt tratament beneficiază de o procedură BONUS
 Masa de prânz se poate servi în sistem buffet suedez la 40 ron /persoană


Balneo Minerva**** 6 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire Sâmbătă

Pachetul cuprinde :
-6 nopti cazare/7 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo )
-6 zile tratament

Tarif pachet: 3350
2500

Ron/pachet camera DBL
Ron/pachet camera SGL
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Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa(Tecar ), Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai
Galvanice, Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice,ozonoterapie
Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub
aprobarea medicului balneo .
Oaspetii vor prezenta ,dacă e posibil, recomandarea de la medic sau un dosar medical
Tratamentele se efectueaza de luni pana sambata inclusiv
Oaspeții beneficiază de cină în ziua de check in și mic dejun în ziua check out
Oaspeții ce revin în locație pt tratament beneficiază de o procedură BONUS
Masa de prânz se poate servi în sistem buffet suedez la 40 ron /persoană

Balneo Minerva**** 9 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire marti

Pachetul cuprinde :
-9 nopti cazare/10 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo )
-8 zile tratament

Tarif pachet: 5000
3650








Ron/pachet camera DBL
Ron/pachet camera SGL

Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa(Tecar ), Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai
Galvanice, Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice,ozonoterapie
Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub
aprobarea medicului balneo .
Oaspetii vor prezenta ,dacă e posibil, recomandarea de la medic sau un dosar medical
Tratamentele se efectueaza de luni pana sambata inclusiv
Oaspeții beneficiază de cină în ziua de check in și mic dejun în ziua check out
Oaspeții ce revin în locație pt tratament beneficiază de o procedură BONUS
Masa de prânz se poate servi în sistem buffet suedez la 40 ron /persoană

Balneo Minerva**** 11 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire joi

Pachetul cuprinde :
11 nopti cazare/12 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
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-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo)
-10 zile tratament

Tarif pachet: 6000
4450








Ron/pachet camera DBL
Ron/pachet camera SGL

Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa (Tecar ), Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai
Galvanice, Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice,ozonoterapie
Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub
aprobarea medicului balneo .
Oaspetii vor prezenta ,dacă e posibil, recomandarea de la medic sau un dosar medical
Tratamentele se efectueaza de luni pana sambata inclusiv
Oaspeții beneficiază de cină în ziua de check in și mic dejun în ziua check out
Oaspeții ce revin în locație pt tratament beneficiază de o procedură BONUS
Masa de prânz se poate servi în sistem buffet suedez la 40 ron /persoană

04.04-27.06.2021

Balneo Minerva**** 5 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire Vineri

Pachetul cuprinde :
-5 nopti cazare /6 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo )
- 5 zile tratament

Tarif pachet: 3500
2900

Ron/ pachet camera DBL
Ron / pachet camera SGL

Nota :
 Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa, Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai Galvanice,
Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice,ozonoterapie,,impachetari cu namol ;din
care :
 Proceduri contracost: ozonoterapie,tecar,laser. masaje de relaxare ,impachetari cu namol,impachetari
termocuverta,
 Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub
aprobarea medicului balneo .
 Oaspetii vor prezenta trimiterea de la medicul de familie sau medicul specialist
 Tratamentele se efectueaza de luni pana sambata inclusiv
 Acces gratuit Armonia Spa(piscine,fitness,Jacuzzi,bai kneipp,5 saune.
 Oaspeții beneficiază de cină în ziua de check in și mic dejun în ziua check out
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Balneo Minerva**** 6 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire Sâmbătă

Pachetul cuprinde :
-6 nopti cazare/7 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo )
-6 zile tratament

Tarif pachet: 4200
3450

Ron/pachet
Ron/pachet

camera DBL
camera SGL

Nota :
 Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa, Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai Galvanice,
Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice,ozonoterapie,,impachetari cu namol ;din care
:
 Proceduri contracost: ozonoterapie,tecar,laser. masaje de relaxare ,impachetari cu namol,impachetari
termocuverta,
 Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub
aprobarea medicului balneo .
 Oaspetii vor prezenta trimiterea de la medicul de familie sau medicul specialist
 Tratamentele se efectueaza de luni pana sambata inclusiv
 Acces gratuit Armonia Spa(piscine,fitness,Jacuzzi,bai kneipp,5 saune.
 Oaspeții beneficiază de cină în ziua check in și mic dejun în ziua de check out

Balneo Minerva**** 9 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire marti

Pachetul cuprinde :
-9 nopti cazare/10 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo )
-8 zile tratament

Tarif pachet: 5500
3650

Ron/pachet camera DBL
Ron/pachet camera SGL

Nota :
 Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte,
Ultrasunet, Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa, Parafina, Curenti,Bai cu sulf,
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Bai CO2, Bai Galvanice, Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice
,ozonoterapie,impachetari cu namol ; din care :
Proceduri contracost: ozonoterapie,tecar,laser. masaje de relaxare ,impachetari cu
namol,impachetari termocuverta,
Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea
si sub aprobarea medicului balneo .
Oaspetii vor prezenta trimiterea de la medicul de familie sau medicul specialist
Tratamentele se efectueaza de luni pana sambata inclusiv
Acces gratuit Armonia Spa(piscine,fitness,Jacuzzi,bai kneipp,5 saune.
Oaspeții beneficiază de cină în ziua de check in și mic dejun în ziua de check out

Balneo Minerva**** 11 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire joi

Pachetul cuprinde :
11 nopti cazare/12 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo)
-10 zile tratament

Tarif pachet: 6500
5100

Ron/pachet camera DBL
Ron/pachet camera SGL

Nota :
 Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa, Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai Galvanice,
Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice ozonoterapie,,impachetari cu namol ; din
care :
 Proceduri contracost: ozonoterapie,tecar,laser. masaje de relaxare ,impachetari cu namol,impachetari
termocuverta,
 Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub
aprobarea medicului balneo .
 Oaspetii vor prezenta trimiterea de la medicul de familie sau medicul specialist
 Tratamentele se efectueaza de luni pana sambata inclusiv
 Acces gratuit Armonia Spa(piscine,fitness,Jacuzzi,bai kneipp,5 saune.
 Oaspeții beneficiază de cină în ziua de check in și mic dejun în ziua de check out
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04.07-11.09.2021

Balneo Minerva**** 5 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire Vineri

Pachetul cuprinde :
-5 nopti cazare /6 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo )
- 5 zile tratament

Tarif pachet: 4000
Ron/ pachet camera DBL
3300 Ron / pachet camera SGL
Nota :
 Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa, Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai Galvanice,
Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice,ozonoterapie,,impachetari cu namol ;din
care :
 Proceduri contracost: ozonoterapie,tecar,laser. masaje de relaxare ,impachetari cu namol,impachetari
termocuverta,
 Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub
aprobarea medicului balneo .
 Oaspetii vor prezenta trimiterea de la medicul de familie sau medicul specialist
 Tratamentele se efectueaza de luni pana sambata inclusiv
 Acces gratuit Armonia Spa(piscine,fitness,Jacuzzi,bai kneipp,5 saune.
 Oaspeții beneficiază de cină în ziua de check in și mic dejun în ziua check out

Balneo Minerva**** 6 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire Sâmbătă

Pachetul cuprinde :
-6 nopti cazare/7 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo )
-6 zile tratament

Tarif pachet: 4800
4100

Ron/pachet
Ron/pachet

camera DBL
camera SGL

Nota :
 Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa, Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai Galvanice,
Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice,ozonoterapie,,impachetari cu namol ;din care
:
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Proceduri contracost: ozonoterapie,tecar,laser. masaje de relaxare ,impachetari cu namol,impachetari
termocuverta,
Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub
aprobarea medicului balneo .
Oaspetii vor prezenta trimiterea de la medicul de familie sau medicul specialist
Tratamentele se efectueaza de luni pana sambata inclusiv
Acces gratuit Armonia Spa(piscine,fitness,Jacuzzi,bai kneipp,5 saune.
Oaspeții beneficiază de cină în ziua check in și mic dejun în ziua de check out

Balneo Minerva**** 9 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire marti

Pachetul cuprinde :
-9 nopti cazare/10 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo )
-8 zile tratament

Tarif pachet: 7000
5800

Ron/pachet camera DBL
Ron/pachet camera SGL

Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa, Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai
Galvanice, Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice ,ozonoterapie,impachetari
cu namol ; din care :
 Proceduri contracost: ozonoterapie,tecar,laser. masaje de relaxare ,impachetari cu
namol,impachetari termocuverta,
 Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea
si sub aprobarea medicului balneo .
 Oaspetii vor prezenta trimiterea de la medicul de familie sau medicul specialist
 Tratamentele se efectueaza de luni pana sambata inclusiv
 Acces gratuit Armonia Spa(piscine,fitness,Jacuzzi,bai kneipp,5 saune.
 Oaspeții beneficiază de cină în ziua de check in și mic dejun în ziua de check out

Balneo Minerva**** 11 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire joi

Pachetul cuprinde :
11 nopti cazare/12 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
7
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-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo)
-10 zile tratament

Tarif pachet: 8800
7400

Ron/pachet camera DBL
Ron/pachet camera SGL

Nota :
 Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa, Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai Galvanice,
Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice ozonoterapie,,impachetari cu namol ; din
care :
 Proceduri contracost: ozonoterapie,tecar,laser. masaje de relaxare ,impachetari cu namol,impachetari
termocuverta,
 Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub
aprobarea medicului balneo .
 Oaspetii vor prezenta trimiterea de la medicul de familie sau medicul specialist
 Tratamentele se efectueaza de luni pana sambata inclusiv
 Acces gratuit Armonia Spa(piscine,fitness,Jacuzzi,bai kneipp,5 saune.
 Oaspeții beneficiază de cină în ziua de check in și mic dejun în ziua de check out

12.09-18.12.2021

Balneo Minerva**** 6 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire Sâmbătă

Pachetul cuprinde :
-6 nopti cazare/7 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo )
-6 zile tratament

Tarif pachet: 4200
3450

Ron/pachet
Ron/pachet

camera DBL
camera SGL

Nota :
 Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa, Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai Galvanice,
Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice,ozonoterapie,,impachetari cu namol ;din care
:
 Proceduri contracost: ozonoterapie,tecar,laser. masaje de relaxare ,impachetari cu namol,impachetari
termocuverta,
 Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub
aprobarea medicului balneo .
 Oaspetii vor prezenta trimiterea de la medicul de familie sau medicul specialist
 Tratamentele se efectueaza de luni pana sambata inclusiv
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Acces gratuit Armonia Spa(piscine,fitness,Jacuzzi,bai kneipp,5 saune.
Oaspeții beneficiază de cină în ziua check in și mic dejun în ziua de check out

Balneo Minerva**** 9 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire marti

Pachetul cuprinde :
-9 nopti cazare/10 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo )
-8 zile tratament

Tarif pachet: 5500
3650

Ron/pachet camera DBL
Ron/pachet camera SGL

Nota :
 Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte,
Ultrasunet, Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa, Parafina, Curenti,Bai cu sulf,
Bai CO2, Bai Galvanice, Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice
,ozonoterapie,impachetari cu namol ; din care :
 Proceduri contracost: ozonoterapie,tecar,laser. masaje de relaxare ,impachetari cu
namol,impachetari termocuverta,
 Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea
si sub aprobarea medicului balneo .
 Oaspetii vor prezenta trimiterea de la medicul de familie sau medicul specialist
 Tratamentele se efectueaza de luni pana sambata inclusiv
 Acces gratuit Armonia Spa(piscine,fitness,Jacuzzi,bai kneipp,5 saune.
 Oaspeții beneficiază de cină în ziua de check in și mic dejun în ziua de check out

Balneo Minerva**** 11 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire joi

Pachetul cuprinde :
11 nopti cazare/12 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo)
-10 zile tratament

Tarif pachet: 6500
5100

Ron/pachet camera DBL
Ron/pachet camera SGL
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Nota :
 Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa, Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai Galvanice,
Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice ozonoterapie,,impachetari cu namol ; din
care :
 Proceduri contracost: ozonoterapie,tecar,laser. masaje de relaxare ,impachetari cu namol,impachetari
termocuverta,
 Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub
aprobarea medicului balneo .
 Oaspetii vor prezenta trimiterea de la medicul de familie sau medicul specialist
 Tratamentele se efectueaza de luni pana sambata inclusiv
 Acces gratuit Armonia Spa(piscine,fitness,Jacuzzi,bai kneipp,5 saune.
 Oaspeții beneficiază de cină în ziua de check in și mic dejun în ziua de check out

Ofertă martie
Va informam ca incepand cu luna martie, toate weekend-urile vor fi vandute doar cu dempensiune ( mic dejun
si cina bufet suedez), indiferent de sezon sau extrasezon, la urmatoarele tarife:
 Camera dubla matrimoniala: 576 lei/ noapte
 Camera single: 465 lei / noapte
 Apartament ( 2 adulti ) : 686 lei / noapte
 Suita ( 2 adulti ) : 733 lei/ noapte





Politica tarifara pentru copii:
Copiii cu varste cuprinse intre 0- 6 ani beneficiaza gratuit de servicii de cazare si masa, pentru cazare in
pat cu parintii
Copiii cu varste cuprinse intre 6- 12 ani beneficiaza de o reducere de 50 % din tarif standard pentru
servicii de masa ( 17,50 ron mic dejun ;25 ron pranzul;37,50 ron cina ), iar pentru servicii de cazare se
achita taxa,la solicitare de pat suplimentar , de 30 ron/ noapte.
Copiii cu varste cuprinse intre 12-18 ani, achita 35 ron pentru mic dejun, 50 ron pentru pranz si 75 ron
pentru cina.

Recuperare post Covid
5 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire Vineri
Ofertă valabilă până la 30.04.2021
Pachetul cuprinde :
-5 nopti cazare /6 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
-3 proceduri terapeutice /zi (kinetoterapie , ozonoterapie , electroterapie )
- 5 zile tratament
Tarif pachet: 2800
2200

Ron/ pachet camera DBL
Ron / pachet camera SGL
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Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa, Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai Galvanice,
Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice,ozonoterapie
Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub
aprobarea medicului balneo .
Oaspeții beneficiază de cină în ziua de check in și mic dejun în ziua check out
Oaspeții ce revin în locație pt tratament beneficiază de o procedură BONUS
Oaspeții au acces gratuit la bazinul interior cu apa termoslaina, la ciubăr , jacuzzi , sală de fitness,
sauna uscata.
Se efectuează testare Covid la intrare în resort , cu teste antigen rapide
Balneo Minerva**** Recuperare post Covid
5 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire Vineri
Ofertă valabilă 09.05.2021 -25.06

Pachetul cuprinde :
-5 nopti cazare /6 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
-3 proceduri terapeutice /zi (kinetoterapie , ozonoterapie , electroterapie )
- 5 zile tratament
Tarif pachet: 3500
2900
Nota :







Ron/ pachet camera DBL
Ron / pachet camera SGL

Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa, Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai Galvanice,
Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice,ozonoterapie
Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub
aprobarea medicului balneo .
Oaspeții beneficiază de cină în ziua de check in și mic dejun în ziua check out
Oaspeții ce revin în locație pt tratament beneficiază de o procedură BONUS
Oaspeții au acces gratuit la ciubăr , jacuzzi , sală de fitness
Se efectuează testare Covid la intrare în resort , cu teste antigen rapide
Balneo Minerva**** Recuperare post Covid
5 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire Vineri
Ofertă valabilă 27.06.2021 -10.09.2021

Pachetul cuprinde :
-5 nopti cazare /6 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
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- consultatie medicala
-3 proceduri terapeutice /zi (kinetoterapie , ozonoterapie , electroterapie )
- 5 zile tratament
Tarif pachet: 4000
3300
Nota :







Ron/ pachet camera DBL
Ron / pachet camera SGL

Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa, Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai Galvanice,
Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice,ozonoterapie
Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub
aprobarea medicului balneo .
Oaspeții beneficiază de cină în ziua de check in și mic dejun în ziua check out
Oaspeții ce revin în locație pt tratament beneficiază de o procedură BONUS
Oaspeții au acces gratuit la ciubăr , jacuzzi , sală de fitness
Se efectuează testare Covid la intrare în resort , cu teste antigen rapide
Balneo Minerva**** Recuperare post Covid
5 nopti- demipensiune
Intrare Duminica - Iesire Vineri
Ofertă valabilă până la 12.09.2021 – 24.12.2021

Pachetul cuprinde :
-5 nopti cazare /6 zile
- demipensiune (mese in regim buffet suedez)
- consultatie medicala
-3 proceduri terapeutice /zi (kinetoterapie , ozonoterapie , electroterapie )
- 5 zile tratament
Tarif pachet: 3500
2900
Nota :







Ron/ pachet camera DBL
Ron / pachet camera SGL

Procedurile ce se pot efectua in baza noastra de tratament: Laser,Unde scurte, Ultrasunet,
Magnetoterapie,Terapie prin radiofrecventa, Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai Galvanice,
Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje terapeutice,ozonoterapie
Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub
aprobarea medicului balneo .
Oaspeții beneficiază de cină în ziua de check in și mic dejun în ziua check out
Oaspeții ce revin în locație pt tratament beneficiază de o procedură BONUS
Oaspeții au acces gratuit la ciubăr , jacuzzi , sală de fitness
Se efectuează testare Covid la intrare în resort , cu teste antigen rapide

Va informam ca am implementat un pachet de Recuperare Post Covid de 5 nopti de cazare, consult
medical si 3 proceduri/zi/persoana , 5 zile de tratament: ozonoterapie, electroterapie si kinetoterapie.
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Intrarea se face doar de duminica, iesire vineri.
Trimiterea de la medic nu este obligatorie.
Nu mai avem serviciul de a la carte , cine doreste sa serveasca si pranzul, acesta este tot buffet suedez, la
tariful de 50 ron/zi/persoana.
Politica tarifara pentru copii:
 Copiii cu varste cuprinse intre 0- 6 ani beneficiaza gratuit de servicii de cazare si masa, pentru cazare
in pat cu parintii
 Copiii cu varste cuprinse intre 6- 12 ani beneficiaza de o reducere de 50 % din tarif standard pentru
servicii de masa ( 17,50 ron mic dejun ;25 ron pranzul;37,50 ron cina ), iar pentru servicii de cazare
se achita taxa,la solicitare de pat suplimentar , de 30 ron/ noapte.
 Copiii cu varste cuprinse intre 12-18 ani, achita 35 ron pentru mic dejun, 50 ron pentru pranz si 75
ron pentru cina
Valoarea patului suplimentar este de 30 ron/zi.persoana
Acest pachet este valabil doar pentru cazare in camera dubla matrimoniala.

Grand Hotel Minerva vă invită să descoperiți în Băile Herculane rafinamentul, ospitalitatea și confortul unui
hotel de 4 stele, un concept deosebit pentru una dintre cele mai vechi stațiuni balneo din lume. Atmosfera
deosebită, relaxantă și exclusivistă, va face din sejurul dumneavoastră o poveste pe care nu o veți uita niciodată,
în care veți dori să rămaneti.
In prezent stațiunea Baile Herculane are un total de 15 izvoare termale și minerale care sunt folosite în
exclusivitate pentru tratarea pacienților, majoritatea cu probleme reumatice sau nervoase. Izvoarele sunt însă și
ele de mai multe feluri: termale fierbinți cu conținut de sulf, sodiu, clor, magneziu, calciu sau oligoelemente iar
acțiunea lor este dublată de aerul ionizat negativ și atmosfera din jurul localității.
 13 Apartamente GHM
 114 Camere matrimoniale
 50 Camere twin
 8 Suite
 2 Restaurante si 2 terase
 Centru SPA
 Bază de tratament
 2 camere conferință
 Piscină acoperită
 Centru înfrumusețare
Dorim sa va informam ca, incepand cu data de 06.11.2020, punem la dispozitia oaspetilor un ciubar cu apa incalzita.
Acesta va fi montat pe terasa exterioara.
De asemenea, vom dispune si de un jacuzzi exterior.
Aceste facilitati sunt incluse in tariful de cazare.
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Informare
Având în vedere contextul actual de Coronavirus, Grand Hotel Minerva Resort&Spa își rezervă dreptul de a testa toți
oaspeții împotriva Covid 19, utilizând teste acreditate OMS, cu prelevare probă nazofaringian.
Dacă un oaspete este testat pozitiv sau refuza testarea, acesta nu se va putea caza. În situația în care este achitat
avansul, iar testul este pozitiv, acesta va fi restituit.
Costul testului este suportat de către proprietate.
De asemenea, dorim sa vă informăm că tariful pentru prânz a fost modificat, acesta fiind 50 ron/ zi / persoană.

1 TRATAMENT SALIN
CUPRINDE TERAPIA CU APE TERMOSALINE SI SAUNA CU CALDURA USCATA
1.1 APE TERMOSALINE
Apele termosaline – acțiune asupra sistemului nervos
Temperatura apei ( 30 grade) produce o relaxare a întregii musculaturi , producând o relaxare generală a
organismului , ajută organismul să scape de tensiunile acumulate peste zi, combate oboseala, poate reduce
inflamațiile și chiar poate ameliora diverse infecții. În plus, pielea se bucură de un tratament cu totul special,
combinația dintre apă și sare având totodată un efect de detoxifiere.
Sistemul nervos sanatos
Avand in vedere modul in care baile de sare sunt capabile sa ajute la reglarea electrolitilor, inseamna ca functia
nervoasă este imbunatatita. Sistemul nervos se bazeaza pe fluxul electric din corp pentru a transmite mesaje si
semnale in mod eficient, ceea ce poate ajuta functia musculara si chiar la activitatea cognitiva.
Amelioreaza stresul
Daca va simtiti nervos sau anxios, dovezile evidentiaza baile de sare ca remediu rapid. Ajuta la echilibrarea
nivelurilor electrolitice si promoveaza functia nervoasa adecvata la nivel hormonal si miscarile
neurotransmitatoare, care sunt esentiale pentru starea de bine.
Imbunatateste calitatea somnului
Pentru cei care sufera de insomnie sau intreruperi regulate ale somnului, o baie cu sare poate fi o solutie rapida si
simpla. Caracterul linistitor al Magneziului, un mineral care este prezent in celulele corpului, joaca un rol
important in functia de neurotransmitator. Cand aveti exces de magneziu, corpul este capabil sa converteasca mai
multa serotonina din triptofan, care poate ajuta somnul si regleaza ritmul circadian.
Detoxifica corpul
Unele studii au descoperit ca baile de sare pot accelera abilitatea de detoxifiere a corpului, in primul rand datorita
impactului pe care aceste bai il poate avea asupra nivelurilor de electroliti. Atunci cand corpul poate procesa mai
eficient fluidele, acesta poate stoca mai putine toxine si le va elimina mai rapid, ceea ce poate reduce inflamatia si
poate ajuta sistemul imunitar. De asemenea, toxinele sunt extrase direct din piele ca urmare a osmozei in timpul
unei bai de sare, conform numeroaselor rapoarte.
Indicatii
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1.Depresii , stări de anxietate , tulburări de somn , stres , surmenaj fizic și psihic
2. Afectiuni ale aparatului locomotor de natura reumatismala:
- rheumatism degenerativ (artroze,spondiloze)
- rheumatism inflamator cronic (artrite, spondilite)
- reumatism abarticular (tendinite, tenosinovite, periartrita scapula-humerala, epicondilite)
3.
Afectiuni ale aparatului locomotor de natura traumatică si ortopedică:
- Sechele post fracturi
- Contuzii
- Luxatii
- Entorse
- Stari dupa rupture musculo tendinoase
- Posturi vicioase
4. Afectiuni ale sistemului nervos:
- nevralgii
- sinovite diverse
-sindroame spastice si hipertone
5. Afectiuni genito-urinare:
- metroanexite cronice
- cervicite
-procese inflamatorii cronice
- stari aderentiale postoperationale
- dismenoree
- sterilitate
- impotenta
- frigiditate
6. Afectiuni ORL si bronhopulmonare
7. Afectiuni circulatoriiveno-limfatice (varice hidrostatice)
8. Copii (afectiuni pediatrice)
- scolioze
- cifoze
- otite
- sinuzite
- bronsite
- polipoze nazale
CONTRAINDICATII
1. Hipertensiune arteriala
2. Angina pectorala
3. Stari dupa AVC
4. Infarct miocardic
5. Tulburari de ritm cardiac
6. Insuficienta cardiaca
7. Tromboflebita, ulcer varicos
8. Fibrom uterin
9. Chist ovarian
10.TBC
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1.2 SAUNA CU CALDURA USCATA
Unul dintre cele mai bune remedii împotriva nevrozelor depresive , ajută la calmare , relaxarea sistem nervos ,
combate oboseala cronică , ajută la tratarea surmenajului fizic și psihic .
Îmbunătățește funcția creierului
Un flux de sânge mai bun nu este benefic doar pentru funcționarea corectă a organismului, ci și pentru creier.
Beneficiile saunelor includ o calitate mai bună a somnului, o stare de spirit îmbunătățită, simptome reduse de
depresie și anxietate și scăderea riscului de demență și boală Alzheimer.
În contextul actual , al pandemiei de Coronavirus , iată una dintre cele mai importante caracteristici a utilizării
saunei :
Protejează plămânii
Cercetările recomandă să mergi la saună în timpul sezonului răcoros sau dacă ești răcit. Studiile au
arătat că saunele îți pot îmbunătăți funcția pulmonară, chiar dacă ai astm sau probleme respiratorii cronice și reduc
riscul de a contracta o răceală sau o pneumonie dacă folosești regulat sauna în timpul iernii.
Sauna Salină – Sare de Himalaya
Cercetarile de ultima ora au aratat ca sarea de Himalaya, supusa unei anumite temperaturi, formeaza un
microclimat unic, continand la baza ioni negativi.
Panourile de sare emana o serie intreaga de elemente folositoare. Fiind inhalate, aceste elemente au o actiune
terapeutica benefica asupra intregului corp, intarind sistemul imunitar si protejand organismul impotriva tuturor
factorilor nocivi continuti in aerul atmosferic.
Terapia cu sare (haloterapia) dateaza din vremuri stravechi, iar proprietatile aerului dintr-o salina sunt de multa
vreme cunoscute. Printre ele se numara: ameliorarea afectiunilor respiratorii si ale bolilor de plamani, tratarea
bolilor legate de stres si intarirea imunitatii organismului.
Sauna pe bază de sare imbina avantajele unei saline cu cele ale unei saune. Inhalarea ionilor de sare trateaza
urmatoarele afectiuni:
• Stres, oboseala, surmenaj
• Boli ale sistemului respirator – astm, bronsita cronica, sinuzita si pneumonie, tuse cronica, infectii ale urechii.
• Alergii, , probleme vasculare, probleme digestive,
• Afectiuni dermatologice – eczeme, psoriazis, acnee.
• Dureri de cap, migrene
Este o procedura terapeutica dar si de relaxare care provoaca transpiratia excesiva a corpului cu pierderea apei din
organism.
- Se intra odihniti la 2 ore dupa servirea mesei ;
- Durata sedintei este de 10 minute ;
- Se recomanda odihna de minim 10 minute la iesirea din sauna si hidratare corespunzatoare (2-4 pahare de apa)
.
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Baile Herculane
Pensiune Select 4*
Cazare cu mic dejun
Cazare în cam dubla (2 pers)
05-15-06-300ron
16-30-06- 350 ron
01-07-15-09 400ron
16-09-30-09 -350 ron
30-09-20-12-300ron
Toate preturile sunt pt 2 pers cu md inclus.
La cerere oferim servicii de tratament
(masaj+fizioterapie) contra cost.
Pat suplimentar contra cost
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Baile Herculane
Hotel Golden Spirit 3*
TIP
CAMERA

Tarife standard
5.04 – 30.06
si
1.09 – 30.10

1.07 – 31.08

Camera dubla gold
220 lei/ZI
234 lei/ZI
matrimoniala sau twin
Camera dubla premium
234 lei/ZI
268 lei/ZI
gold
Camera dubla confort
268 lei / ZI
310 lei / ZI
Camera dubla confort cu
320 lei / ZI
343 lei / ZI
jacuzzi
345 lei / ZI
368 lei / ZI
Camera tripla confort
Mic Dejun inclus in tariful de cazare.
Tarifele mentionate in intervalul 15 iulie – 31 august sunt valabile pt. min doua nopti de cazare
in periaoda weekend urilor ( vineri-duminica) .
Pentru evenimente organizate mesele si meniul va fi stabilit impreuna cu organizatorii – meniu
prestabilit sau bufet, functie de dorinte.
Pentru turism individual posibilitatea servirii cinei este anuntata la cazare, atunci cand se poate
rezerva si achita contravaloarea acesteia.
In camerele gold si premium se pot caza doi adulti si un copil. In camerele duble confort se pot caza
doar doi adulti iar in camerele triple confort, 3 adulti. Copiii pana la 4,99 ani beneficiaza de cazare
daca nu se solicita pat suplimentar. Copiii peste 5 ani pot fi cazati in camera doar cu pat
suplimentar.Tariful pentru pat suplimentar este de 65 lei/zi, incluzand mic dejun.
Tarifele sunt pentru o camera /zi, contin TVA , taxa de statiune si mic dejun.
Tarife sala conferinta
Cu o capacitate de 150 locuri – 450 lei /sedinta 3 h ( inclusiv ecran proiectie, video proiector,
flipchart) sau 650 lei/zi
* camerele premium gold si confort dispun de aer conditionat

Servicii gratuite: parcarea auto ( in limita locurilor disponibile ), informatii
turistice, pastrarea de valori in seiful de la receptie, rezervari la mijloace de transport,
distribuire corespondenta si mesaje, accesul la internet wireless in toata incinta hotelului

Servicii suplimentare contra cost :


Masaj relaxare, kinetoterapie individuala, cromoterapie, masaj facial, masti faciale,
impachetari corporale
 Servicii fizioterapie si recuperare medicala – electrostimulare, laser,bai galvanice, curenti
interferentiali, impachetari parafina, aerosoli, ultrasunet,electrodiaflux,drenaj
limfatic,magnetodiaflux, masaj terapeutic pat cu pietre de jad
 Accesul sauna finlandeza
 Excursii, drumetii montane
***Serviciile suplimentare nu creeaza obligatii contractuale si sunt oferite in limita disponibilitatii si
pe durata programului de functionare afisat, contra cost.
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OFERTA ECONOMICA 6 NOPTI
TRATAMENT BALNEAR
Perioada 15.03-30.06 si 02.09-30.10
TIP
TARIF SEJUR/PERS.
CAMERA
CAZARE + MIC
DEJUN+TRATAMENT
Camera dubla gold
Camera dubla premium
Camera dubla confort/tripla
confort
Camera confort cu jacuzzi
Supliment copii 5-14 ani
sau singel
*copiii pot fi cazati in camerele
gold sau in cele premium

990 lei/sejur/pers
1062 lei /sejur/pers
1164 lei /sejur/pers
1320 lei/sejur/pers
500 lei/sejur/copil

Perioada 01.07 - 31.08
TIP
TARIF SEJUR/PERS.
CAMERA
CAZARE + MIC
DEJUN+TRATAMENT
Camera dubla gold
1062 lei/sejur/pers
Camera dubla premium
1164 lei /sejur/pers
Camera dubla confort/tripla
1290 lei /sejur/pers
confort
Camera confort cu jacuzzi
1389 lei/sejur/pers
500 lei/sejur/copil
Supliment copii 5-14 ani sau
singel
*copiii pot fi cazati in camerele
gold sau in cele premium
Pachetul include:
 Cazare cu mic dejun
 4 proceduri de tratament fizioterapeutic/zi timp de 6 zile ,conform recomandarilor medicale:
electroterapie, laser-terapie, magnetoterapie, unde scurte, ultrasunete,magnetodiaflux, drenaj
limfatic, kinetoterapie individuala, aplicatii parafina, aerosoli cu apa sulfuroasa, bai galvanice
(patru celulare), masaj medical, masaj terapeutic pat cu pietre de jad.
*consultanta medicala (daca e nevoie) – se plateste 50 lei/ persoana.
*fizioterapia se efectueaza in baza de tratament a hotelului
* tarif bai termosulfuroase – 25 lei/pers/zi si se achita extra pachet , minim 4 persoane
doritoare
Servicii suplimentare contra cost:
 Masaj relaxare, masaj facial
 Impachetari corporale, masti faciale
 Sauna
Servicii gratuite: parcarea auto( in limita locurilor disponibile), informatii turistice, pastrarea de
valori in seiful de la receptie, rezervari la mijloace de transport, distribuire corespondenta si mesaje,
accesul la internet wireless .
**Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate sa se prezinte la consultatia
medicala cu documentele ce contin informatii cu privire la boala/bolile pe care doresc sa le
trateze (bilet de iesire din spital, analize, radiografii, RMN, etc).
***Serviciile suplimentare nu creeaza obligatii contractuale si sunt oferite in limita disponibilitatii si
pe durata programului de functionare afisat, contra cost.
Internetul este GRATUIT - disponibil wireless (în spaţiile comune şi camere) .
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Pentru a beneficia de serviciile incluse în pachet, vă rugăm să efectuaţi rezervări în prealabil. În
cazul în care unul sau mai multe servicii incluse în pachet nu au fost prestate, din motive
independente de buna funcţionare a hotelului sau nu au fost solicitate de către client, contravaloarea
acestora nu se restituie.
De la recepţie puteţi obţine diverse jocuri pentru petrecerea timpului liber (table, şah, rummy, cărţi
de joc)
Informatii suplimentare:
1. In camerele gold si premium se pot caza doua persoane adulte si un copil cu varsta pana la 14
ani, daca se achita suplimentul pentru acesta.
2. Pentru copii cu varsta pana la 5 ani nu se achita supliment de cazare daca sunt cazati in
acelasi pat cu parintii .
3. Rezervarile se pot face telefonic, prin fax sau mail, si se achita fie integral pana la intrarea
turistilor in hotel, fie cu un avans de minim 30% din contravaloarea serviciilor contractate in
maxim 3 zile de la emiterea facturii proforme sau a facturii de avans urmand ca diferenta sa
se achite pana la intrarea turistilor. Rezervarea fara avans este valabila pana la ora 16.
4. Plata serviciilor de cazare si a serviciilor suplimentare se face in cash, transfer bancar sau
carte de credit , anterior inceperii sejurului.
REZERVARI / ANULARI
Rezervarea va fi confirmata ferm la achitarea unui avans de minim 30% din
contravaloarea serviciilor contractate in maxim 3 zile de la emiterea facturii proforme.
Hotelul dispune de 41 camere duble, cu diferite grade de confort, pentru a îndeplini dorințele tuturor
clienților noștri.
Restaurantul, cu o capacitate de 200 de locuri, functioneaza in acesta perioada pe mic dejun tip bufet
( pranzul si cina sunt disponibile doar la cerere , pe grupuri organizate si dinerse intruniri), bar și
doua terase cu vedere spre râul Cerna.
Sala de conferințe, cu o capacitate de 180 de locuri dispune de flipchart, videoproiector, ecran de
proiecție, internet wireless, copiator, imprimantă.
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Băile Olănești
Hotel Central 3*

Tarife standard - Sejur minim 3 nopți
1 ianuarie-15 iunie 2021; 16 septembrie-22 decembrie
Camera dublă
 Cazare – 90 lei/noapte/persoană
 Masă (fișă cont) – 80 lei/zi/pers/persoană
 Tratament (dacă este cazul) – 40 lei/zi/pers (2 proceduri +card ape)
Camera single
 Cazare – 150 lei/noapte/cameră
 Masă (fișă cont) – 80 lei/zi/pers
 Tratament (dacă este cazul) – 40 lei/zi/pers (2 proceduri +card ape)
Camera triplă
 Cazare – 80 lei/noapte/persoană
 Masă (fișă cont) – 80 lei/zi/pers/persoană
 Tratament (dacă este cazul) – 40 lei/zi/pers (2 proceduri +card ape)

16 iunie-15 septembrie
Camera dublă
 Cazare – 110 lei/noapte/persoană
 Masă (fișă cont) – 80 lei/zi/pers/persoană
 Tratament (dacă este cazul) – 40 lei/zi/pers (2 proceduri +card ape)
Camera single
 Cazare – 180 lei/noapte/cameră
 Masă (fișă cont) – 80 lei/zi/pers
 Tratament (dacă este cazul) – 40 lei/zi/pers (2 proceduri +card ape)
Camera triplă
 Cazare – 100 lei/noapte/persoană
 Masă (fișă cont) – 80 lei/zi/pers/persoană
 Tratament (dacă este cazul) – 40 lei/zi/pers (2 proceduri +card ape)
Copii cu vârstă între 7 și 12 ani achită 66 lei/zi fără mic dejun
Copiii peste 12 ani achită integral
Turiștii trebuie să prezinte biletul de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate.
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Hotelul Central a fost inaugurat in anul 2005 si renovat in intregime si interior si exterior in 2011, imbunatatind conditiile si standardele deja ireprosabile, fiind amplasat in centrul
statiunii, pe malul drept al Olanestiului, oferind o imagine incantatoare datorita peisajului unic si muntilor care il inconjoara.
Hotelul dispune de 45 de camere, fiecare camera avand o arhitectura unica si oferind prin dotarile sale confortul necesar relaxarii.Cea mai mare parte a camerelor va ofera o privire
panoramica a statiunii si a muntilor care o inconjoara.
Dotari camere: Hotelul dispune de camere dotate cu:
camera cu dus, TV / Cablu / Satelit, minibar in camere, aer conditionat, uscator de par in camere, internet in camere, telefon in camera.
Hotelul Central va pune la dispozitie doua sali moderne de conferinte, avand o capacitate de 150 respectiv 70 de locuri echipate complet pentru organizarea orcarui tip de eveniment
Hotelul dispune de o baza de tratament propie, dotata cu aparatura moderna ce include laser, bai galvanice, parafina, aerosol, curenti diadinamici, curenti interferentiali,
ionizari, ultrasunet, magnetodiaflux.
Unitatea ofera urmatoarele servicii: bar, restaurant, terasa amenajata, sala de conferinte, salon mic dejun, parcare proprie gratuita, masaj, cabinet medical, baza de tratament,
incalzire centrala, seif la receptie.

Iasi, 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

Băile Olănești
Imperial Hotel&Spa 4*

Tarife cazare + mic dejun
(exceptând perioadele speciale de sărbători)

reț/cameră/noapte
(minim 2 nopți)
12.02-29.04
03.05-27.05
02.06-17.06
18.06-29.07
30.07-31.08
13.08-15.08
01.09-30.09
01.10-22.12
01.12.2021

Standard

Deluxe

Executive

Apartament

Du-Jo Vi-Sb Du-Jo Vi-Sb Du-Jo Vi-Sb
290 lei 320 lei 350 lei 390 lei 410 lei 460 lei
290 lei 320 lei 350 lei 390 lei 410 lei 460 lei

Du-Jo
800 lei
800 lei
900 lei
320 lei 360 lei 360 lei 410 lei 440 lei 500 lei
cu jacuzzi
1000 lei
330 lei 380 lei 380 lei 430 lei 460 lei 520 lei
cu jacuzzi
1100 lei
360 lei 400 lei 410 lei 470 lei 500 lei 550 lei
cu jacuzzi
–

430 lei

–

500 lei

–

580 lei

–

1000 lei
cu jacuzzi
900 lei
320 lei 360 lei 360 lei 410 lei 440 lei 500 lei
cu jacuzzi
330 lei 380 lei 380 lei 430 lei 460 lei 520 lei

–

400 lei

–

450 lei

–

550 lei

–

Vi-Sb
900 lei
900 lei
1000 lei
cu jacuzzi
1100 lei
cu jacuzzi
1200 lei
cu jacuzzi
1300 lei
cu jacuzzi
1100 lei
cu jacuzzi
1000 lei
cu jacuzzi
1100
lei cu jacuzzi

Single Standard
Du-Jo
290 lei
290 lei

Vi-Sb
320 lei
320 lei

320 lei

360 lei

330 lei

380 lei

360 lei

400 lei

–

430 lei

330 lei

380 lei

320 lei

360 lei

–

400 lei

Preț/cameră/
1 noapte în
weekend

Standard

Deluxe

Executive

Apartament

Single
Standard

14.04-29.04
03.05-27.05
02.06-29.07
30.07-31.08

350 lei
350 lei
430 lei
450 lei

430 lei
430 lei
480 lei
500 lei

500 lei
500 lei
560 lei
580 lei

1000 lei
1000 lei
1200 lei
1300 lei

350 lei
350 lei
430 lei
450 lei
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Preț/cameră/
1 noapte în
weekend

Standard

Deluxe

Executive

Apartament

Single
Standard

01.09-30.09
01.10-22.12

430 lei
400 lei

480 lei
450 lei

560 lei
550 lei

1200 lei
1100 lei

430 lei
400 lei
















Tariful include: cazarea, micul dejun bufet suedez, cu acces la centrul Wellness al hotelului.
Check-in se efectuează începând cu ora 16.
Check-out se efectueaza până la ora 12.
Conform reglementărilor naționale în vigoare și pentru protejarea sănătății noastre,
Centru Spa al hotelului poate fi folosit limitat, programarea se face la sosire.
Rezervări:
Valorificarea locurilor de cazare se face doar după confirmare, în limita locurilor disponibile
Rezervarea rămâne fermă la achitarea unui avans de 30% din valoarea pachetului, urmând ca diferența să se achite la sosire
Avansul se achită prin transfer bancar în baza facturii proforme
Este important să comunicați la recepție orice modificare sau anulare a rezervării
În cazul neachitării avansului, avem dreptul de a anula rezervarea, nu înainte de a înștiința turistul
În cazul plății avansului și anulării rezervării, avansul rămâne valabil pentru rezervări ulterioare
Pentru copii este necesară prezentarea unei copii/fotografii a certificatului de naștere sau a buletinului
Copiii cazați în camere cu părinții nu beneficiază de halate și prosoape
Parcare
Este gratuită în limita locurilor disponibile

Ofertă tratament Imperial 1
CAZARE + MASĂ PENSIUNE COMPLETĂ ( mic dejun - bufet suedez, prânz și cină - meniu fix ), consultație medicală, tratament – 3
proceduri, acces la centrul Spa al hotelului
Cost suplimentar: cura de apă
Perioada/tip cameră



15.05-17.06
18.06-29.07
30.07-31.08
01.09-30.09
01.10-22.12
Check-in începând cu ora 16.

Standard
Du-Jo
(zi / pers)
200 lei
220 lei
235 lei
220 lei
200 lei

Deluxe
Du-Jo
(zi / pers)
235 lei
250 lei
265 lei
250 lei
235 lei

Executive
Du-Jo
(zi / pers)
280 lei
300 lei
315 lei
300 lei
280 lei

Single
Du-Jo
(zi / pers)
350 lei
390 lei
420 lei
390 lei
350 lei
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Check-out până în ora 12.
Ziua de cazare pentru pachetele de tratament este duminica.
Cura de tratament se efectuează de luni până vineri și poate fi prelungită până la două săptămâni.
Oferta este valabilă cu bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate.
În camera executive unde se pot caza și copii beneficiază de cazare gratuită.
Masa pentru copii între 6-12 ani este 40 lei/zi/copil ( meniu fix-prânz și cină ), iar pentru copii peste 12 ani și adulți este 60 lei/zi ( meniu fix-prânz și cină ).
Pentru cei care doresc bonuri valorice și nu doresc meniu fix trebuie să achite suplimentar 20 lei/pers/zi pentru oferta de tratament.
Durata comenzilor la restaurant este între 30-40 minute în funcție de fluxul de comenzi.
Pentru persoanele care nu doresc să aștepte se recomandă meniu fix.
Cu bonurile valorice se pot achita comenzile de mâncare și băuturi răcoritoare, nu se pot achiziționa băuturi alcoolice.

Ofertă tratament Imperial 2
CAZARE + MIC DEJUN - bufet suedez, acces la centrul Spa al hotelului, consultație medicală, tratament – 3 proceduri
Cost suplimentar: cura de apă
Preț/cameră/noapte
(minim 5 nopți)
12.02-29.04
03.05-27.05
02.06-17.06
18.06-29.07
30.07-31.08
01.09-30.09
01.10-22.12

Standard

Deluxe

Executive

Single Standard

Du-Jo
290 lei
290 lei
320 lei
330 lei
360 lei
330 lei
320 lei

Du-Jo
350 lei
350 lei
360 lei
380 lei
410 lei
380 lei
360 lei

Du-Jo
410 lei
410 lei
440 lei
460 lei
500 lei
460 lei
440 lei

Du-Jo
290 lei
290 lei
320 lei
330 lei
360 lei
330 lei
320 lei

• Check-in începând cu ora 16.
• Check-out până în ora 12.
• Ziua de cazare pentru pachetele de tratament este duminica.
• Cura de tratament se efectuează de luni până vineri și poate fi prelungită până la două săptămâni.
• Oferta este valabilă cu bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate.
• Pentru prânz și cină se comandă a la carte în restaurant.
Turiștii trebuie să prezinte biletul de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate.

Rezervări:


Valorificarea locurilor de cazare se face doar după confirmare, în limita locurilor disponibile
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Rezervarea rămâne fermă la achitarea unui avans de 30% din valoarea pachetului, urmând ca diferența să se achite la sosire
Avansul se achită prin transfer bancar în baza facturii proforme
Este important să comunicați la recepție orice modificare sau anulare a rezervării
În cazul neachitării avansului, avem dreptul de a anula rezervarea, nu înainte de a înștiința turistul
În cazul plății avansului și anulării rezervării, avansul rămâne valabil pentru rezervări ulterioare
Pentru copii este necesară prezentarea unei copii/fotografii a certificatului de naștere sau a buletinului
Copiii cazați în camere cu părinții nu beneficiază de halate și prosoape



Este gratuită în limita locurilor disponibile

Parcare
Tratament



Hotelul dispune de o bază de tratament modernă unde sunt utilizate tehnologii și tehnici de ultimă generație
Pentru detalii suplimentare vă rugăm să analizați și pachetele de tratament

Cameră standard



fără balcon și dispune de 1 pat king size, poate găzdui 2 adulți și 1 copil cu vârsta sub 6 ani, care doarme în pat cu adulții și are micul dejun gratuit
pentru un adult și un copil cu vârsta peste 6 ani cazat în cameră standard, se plătește prețul întreg al unei camere




cu balcon și dispune de 1 pat king size, fiind destul de spațioasă pentru 2 adulți și 1 copil cu vârsta sub 6 ani, care doarme în pat cu adulții și are micul dejun gratuit
pentru un adult și un copil cu vârsta peste 6 ani cazat în cameră deluxe, se plătește prețul întreg al unei camere





cu balcon și dispune de un 1 pat king size și 1 fotoliu extensibil sau 2 paturi duble și 1 fotoliu extensibil
este suficient de încăpătoare pentru 2 adulți, 1 copil cu vârsta sub 6 ani și 1 copil cu vârsta de până la 12 ani
copiii au micul dejun inclus în prețul camerei




Toate apartamentele sunt de tip executive, compuse dintr-un dormitor cu 1 pat king size și living cu canapea extensibilă pentru 2 persoane.
in apartament se pot caza 2 adulți și 2 copii peste 12 ani
Apartamentele sunt situate la ultimul etaj și dispun de o terasă privată cu jacuzzi.

Cameră deluxe
Cameră executive

Apartament

Piscină cu apă dulce
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Vrei să faci puțină mișcare în apă sau doar să te răcorești un pic? Ai la dispoziția ta o piscină cu apă dulce unde să poți să te bronzezi sau să te relaxezi atât cât simți nevoia.
Nu-ți face griji despre temperatură, pH sau clor, ne-am ocupat noi de toate.
Piscină cu apă sărată
O piscină cu apă sărată bine amenajată, pregătită și întreținută este un element important în tratarea unor afecțiuni diverse, precum cele cardio-vasculare, artrita sau
reumatismul. De asemenea, într-o astfel de piscină este mult mai ușor și să înveți să înoți, așa că te așteptăm, oricare ar fi scopul tău.
Piscină și loc de distracții acvatice pentru copii
Am pregătit un loc special pentru copiii care te însoțesc. Dacă vrei să le faci o bucurie și, poate, să-ți oferi și ție câteva momente de relaxare în care doar să-i privești
distrându-se, adu-i la piscina și aqua park-ul nostru.
Aici ai la dispoziție piscine, bazine, saună, dușuri senzoriale, jacuzzi, salină, sală de fitness și multe altele. Aici te odihnești în camere și apartamente care te fac să nu-ți fie
dor de casă.
Și tot aici poți să-ți sărbătorești evenimentele importante la restaurantul aflat la etajul trei, cu terasă în aer liber și vedere panoramică asupra orașului Băile Olănești.

Iasi, 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

Băile Olănești
Hotel Livadia 3*
PERIOADA: 04.01 – 31.03.2021
Camera dubla
120 lei/zi
Camera single
90 lei/zi
Apartament
250 lei/zi
Apartament single
200 lei/zi
Pat suplimentar
30 lei/pers./zi
Mic dejun
20 lei/pers./zi
Masa pensiune completa
80 lei/pers./zi
Masa copii – pensiune completa
40 lei/pers./zi
PERIOADA: 01.04 – 30.06.2021 / 11.09 – 20.12.2021
Camera dubla
150 lei/zi
Camera single
120 lei/zi
Apartament
300 lei/zi
Apartament single
240 lei/zi
Pat suplimentar
40 lei/pers./zi
Mic dejun
30 lei/pers./zi
Masa pensiune completa
100 lei/pers./zi
Masa copii – pensiune completa
50 lei/pers./zi
PERIOADA: 01.07 – 10.09.2021
Camera dubla
200 lei/zi
Camera single
160 lei/zi
Apartament
400 lei/zi
Apartament single
320 lei/zi
Pat suplimentar
50 lei/pers./zi
Mic dejun
35 lei/pers./zi
Masa pensiune completa
120 lei/pers./zi
Masa copii – pensiune completa
60 lei/pers./zi
Pentru serviciile suplimentare cu plata, tarifele raman nemodificate si se achita direct la receptie.
Taxele suplimentare se achita la receptie (app.15 lei/pers./sejur).
TVA-ul este inclus in pret.
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Băile Olănești
Pachet Tratament – minim 5 nopti
PERIOADA
TIP
CAMERA

23.01. – 20.12.2021

SINGLE

281 lei/noapte/pers

DOUBLE

282 lei/noapte/pers

Tarifele includ:
Cazare in camera superioara cu vedere panoramica si balcon;
Demipensiune:
 Mic dejun ( pentru 1 persoana in camera single, 2 adulti in camera dubla) bufet suedez sau variante (daca numarul de turistieste mai mic de 15
persoane );
 Cina – bufet suedez sau fisa cont de 60 lei/zi/persoana (daca numarul de turisti este mai mic de 15 persoane );
Tratament ( 3 proceduri medicale + cura de crenoterapie + consultatie medicala) – 70 lei/zi/persoana;
Acces la Centrul Spa ( este limitat si se face pe baza de programare la sosire , conform legislatiei in vigoare).

 Check–in-ul pentru pachetele de tratament se face doar în zilele lucrătoare (luni- vineri);
 Aveți posibilitatea de a achiziționa proceduri medicale suplimentare, în baza recomandărilor medicului balneolog, conta cost.
Politici copii:
Pentru familii cu 1 copil: 0-5.99 ani/ gratuit; 6-11.99 ani/ 20 lei/micul dejun; incepand cu varsta de 12 ani se achita patul suplimentarin valoare de 90
lei/noapte (si include micul dejun) + 60 lei/cina/bufet suedez sau fisa cont) = 150 lei/zi.
Pentru familii cu 2 copii:
La I copil: 0-5.99 ani/ gratuit; 6-11.99 ani/ 20 lei/micul dejun; incepand cu varsta de 12 ani se achita patul suplimentar (si include micul dejun) + 60 lei/
cina/bufet suedez sau fisa cont) = 150 lei/zi.
La al II copil: 0-5.99 ani/ gratuit ; 6-11.99 ani se achita tariful de 90 lei/zi (pat suplimentar) + 30 lei/cina bufet suedez sau fisa cont = 120 lei/zi; incepand cu
varsta de 12 ani se achita patul suplimentar in valoare de 90 lei/noapte (si include micul dejun) + 60 lei/ cina/bufetsuedez sau fisa cont) = 150 lei/zi.
Pentru copii este necesara prezentarea unei copii sau a unei fotografii a certificatului de nastere!
Acces gratuit la spațiul de joacă pentru copiii cazati în hotel, în funcție de legislaţia în vigoare COVID-19.
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Camera superioara cu vedere panoramica si balconAcces limitat la Centrul Spa
PERIOADA
PERIOADA
01.06. -15.09.2021
TIP
23.01. – 31.05.2021
CAMERA
TARIF/CAMERA

SINGLE
(Duminica-Joi)
DOUBLE
(Duminica-Joi)
SINGLE
(Vineri-Sambata)

238 LEI

297 LEI

238 LEI

277 LEI

337 LEI

277 LEI

347 LEI

347 LEI

DOUBLE
(Vineri-Sambata)

386 LEI

406 LEI /
347LEI
446 LEI /
386 LEI
704 LEI

APARTAMENT

PAT SUPLIMENTAR

PERIOADA
16.09-20.12.2021

594 LEI

386 LEI
594 LEI

99 LEI

Exceptand perioadele 19.06-21.06/14.08-16.08.2021 , tarifele pentru aceste perioade raman cele
initialerespectiv 406 lei/camera single si 446 lei/camera dubla .
Tarifele includ:
Cazare in camera superioara cu vedere panoramica si balcon;
Mic dejun ( pentru 1 persoana in camera single, 2 adulti in camera dubla, 2 adulti si 2 copii sau 3 adulti in apartament) bufet suedezsau variante (daca
numarul de turisti este mai mic de 15 persoane );
Acces la Centrul Spa ( este limitat si se face pe baza de programare la sosire , conform legislatiei in vigoare).
Politici copii:
Mic dejun pentru copii intre 0 -5.99 ani = gratuit;
Mic dejun pentru copii intre 6-11.99 ani = 20 lei/zi;
Incepand cu varsta de 12 ani se achita patul suplimentar (si include micul dejun) = 90 lei/noapte
Paturile suplimentare* și paturile pentru copii (baby cot)** se solicită în avans și trebuie confirmate de Prestator.
Paturile pentru copii – baby cot – se tarifeaza cu 30 RON/zi.
Pentru familii cu 1 copil: 0-5.99 ani/ gratuit; 6-11.99 ani/ 20 lei/micul dejun si acces gratuit la piscine; incepand cu varsta de 12 ani seachita patul
suplimentar in valoare de 90 lei/noapte (si include micul dejun) + 40 lei/zi/acces piscine.
Pentru familii cu 2 copii:
La I copil: 0-5.99 ani/ gratuit; 6-11.99 ani/ 20 lei/micul dejun si acces gratuit la piscine;
incepand cu varsta de 12 ani se achita patul
suplimentar (si include micul dejun) + 40 lei/zi/acces piscine.
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La al II copil: 0-5.99 ani/ gratuit ; 6-11.99 ani se achita tariful de 90 lei/zi (pat suplimentar/acces la piscine); incepand cu varsta de 12ani se achita patul
suplimentar in valoare de 90 lei/noapte (si include micul dejun) + 40 lei/zi/acces piscine.
Pentru copii este necesara prezentarea unei copii sau a unei fotografii a certificatului de nastere!
Servicii suplimentare/ contra cost
Tipologii Masaje: De relaxare (60 lei/30 min sau 100 lei /1 h), Sportiv (120 lei/ 50 min), De relaxare cu pietre vulcanice (140 lei/ 50 min), Cubete de bambus (140 lei/50 min),
Al scalpului (60 lei/ 20 min), Al spatelui (80 lei/30 min), Anticelulitic (120 lei/50 min).
Serviciile suplimentare nu creează obligații contractuale și sunt oferite în limita disponibilității și pe durata programului de funcționareafișat, contra cost.
Tratament:
 Serviciile de tratament sunt compuse din 2 proceduri si crenoterapie : 80 lei/zi/pers.
 Consultatiile se efectueaza in zilele de luni pana vineri.
 Tratamentul se efectueaza in zilele de luni pana sambata.
 Baza de tratament nu functioneaza in perioadele de sarbatori legale: Paste (02.05-03.05.2021), Craciun (24- 27.12.2021), Revelion (29.12-02.01.2022).

Hotelul Olăneşti 4* este situat în staţiunea Băile Olăneşti, la intrarea în staţiune dinspre Râmnicu Vâlcea, pe partea stângă.
Hotelul Olaneşti a fost complet renovat în interior în anul 2018 și dispune de 204 camere recondiţionate. Acestea sunt împărţite în 4 camere duble
cu pat matrimonial, 198 de camere cu două paturi a câte o persoană şi 2 apartamente.
Toate camerele sunt dotate cu TV, cablu TV, telefon, mini-bar, baie cu duş și pereți de sticlă. O parte din ele sunt dotate cu
aer condiţionat.
Hotelul Olăneşti pune la dispoziţia turiştilor un centru SPA, restaurant, sală de conferinţe, bază de tratament şi parcare.
Centrul SPA al hotelului este dotat cu piscină cu apă încălzită, bazin cu apă sărată, saună umedă, saună uscată, camera salină, caldarium și
relaxarium.
Zona Caldarium este o încăpere care permite încălzirea treptată a corpului, propriul SPA al porilor, acesta stimulează circulația sângelui, întărind
sistemul imunitar și metabolismul.
Zona Relaxarium dispune de paturi sau șezlonguri din ceramică, permanent încălzite la 37 grade.
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BĂILE OLĂNEȘTI
HOTEL PARÂNG 2*
Documente necesare pentru efectuarea tratamentului:
• bilet de trimitere de la medicul de famile / medicul
specialist
• card de sanatate activat sau adeverinta de la Casa de
Sanatate Judeteana
• adeverinta de salariat / cupon de pensie / certificat de
nastere in cazul copiilor
Zilele in care se efectueaza proceduri in baza de tratament
sunt de Luni pana Vineri
Abrevieri
MD – mic dejun / D – dejun / C – cina / PC – pensiune
completa (meniu fix) FC – fisa cont / T – tratament
Cazare camera C1, C2
Cazare apartament C1, C2 cu MD inclus la restaurant pt 2
persoane
Cazare camera D1 cu MD inclus la restaurant
Cazare camera A1 cu MD inclus la restaurant
Cazare apartament A1 cu MD inclus la restaurant pt 2
persoane
Cazare suita A1 cu MD inclus la restaurant pt 2 persoane
Mic dejun (meniu fix in pensiune)
Mic dejun (meniu in restaurant)
Masa pensiune completa meniu fix (MD 16 lei + D 22 lei +
C 17 lei)
Masa fisa cont de la minim 70 lei / zi / persoana
Tratament balnear (2 proceduri/zi) – fara cura de
crenoterapie sau injectii cu apa de izvor si aerosoli
Cura de crenoterapie (tarif/zi/persoana)
Tratament (2 proceduri/zi si cura de crenoterapie)
Cazare copii (peste 6 ani impliniti)
Masa in sistem DIETA pentru copiii peste 6 ani impliniti (se
solicita bilet de trimitere, copie certificat de nastere)
Inchiriere racitor
Pat suplimentar

EXTRASEZON
aprilie – iunie
septembrie decembrie
CAM LO
C
ERA
IN
DB
L

SEZON
iulie - august

CAM
SGL

lei/zi tarife
lei/zi/pers
90 lei 45 lei 81 lei

CAM LO
ERA C
IN
DB
L
lei/zi
100
lei

192 lei
150 lei 75 lei
200 lei 100
lei
350 lei

CAM
SGL

tarife
lei/zi/pers
50 lei 90 lei
204 lei

117
lei
162
lei

160
lei
210
lei

300 lei

80 lei
105
lei
350 lei
300 lei

16 lei
22 lei
55 lei
70 lei
25 lei
25 lei
50 lei
30 lei
30 lei

5 lei / zi
30 lei /
zi
20 lei /
Balcon (corp C1 si C2)
zi
20 lei /
Tarif supliment cazare pentru animale de companie
zi
Tarifele includ TVA. Taxele locale se adaugă și se plătesc la recepție.
TRATAMENT - se ofera in baza BILETULUI DE TRIMITERE de la
medicul de familie

126
lei
180
lei
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Oferte speciale – extrasezon si sezon
CORP C1 și C2

CORP D1 – spații de cazare modernizate (aprox 15 mp/cameră) CORP A1 – spații de cazare modernizate (peste 20
mp/cameră)

”Hai la BĂILE OLĂNEçTI”
valabil în extrasezon




Cazare în cameră dublă (6 nopți)
Masă pensiune completă, meniu fix (6 zile)
Tratament balnear (5 zile)

797 lei / 833 lei / persoană
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”Sănătate la hotel PARÂNG ”




1.129 lei / persoană

Cazare în cameră dublă (9 nopți) *se achita 15 lei/zi in plus pentru trecere la fisa cont
Masă pensiune completă, meniu fix (9 zile)
Tratament balnear (7 zile)

”Sănătate la hotel PARÂNG ”

1.318 lei / persoană

 Cazare în cameră dublă (9 nopți) *se achita 15 lei/zi in plus pentru trecere la fisa cont
 Masă pensiune completă, meniu fix (9 zile)
 Tratament balnear (7 zile)

”OFERTA SENIORI 55 PLUS ” / zi




127 lei / 135 lei / persoană

Cazare în cameră dublă
Masă pensiune completă, meniu fix *se achita 15 lei/zi in plus pentru trecere la fisa cont
Tratament balnear

”OFERTA SENIORI 55 PLUS ” / zi

150 lei / 160 lei / persoană

sejur minim 6 nopți
 Cazare în cameră dublă
 Masă pensiune completă, meniu fix *se achita 15 lei/zi in plus pentru trecere la fisa cont
 Tratament balnear

”Tratament complet la OLĂNEȘTI ”




1.856 lei / 1.952 lei / persoană

Cazare în cameră dublă (16 nopți)
Masă pensiune completă, meniu fix (16 zile)
Tratament balnear (12 zile)

”Tratament complet la OLĂNEȘTI ”
 Cazare în cameră dublă (16 nopți)
 Masă pensiune completă, meniu fix (16 zile)
 Tratament balnear (12 zile)

2.176 lei / 2.240 lei / persoană
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”Hai la BĂILE OLĂNEȘTI”

953 lei / 989 lei / persoană

valabil în extrasezon




Cazare în cameră dublă (6 nopți)
Masă pensiune completă, meniu fix (6 zile)
Tratament balnear (5 zile)

Baza medicală proprie a hotelului aflată în incinta hotelului are o suprafață de 580 mp și poate asigura zilnic un
număr de 1448 de proceduri medicale printre care:
 băi cu bule și duș subacvatic, băi galvanice, băi minerale, băi de plante
 injecții cu apă minerală, curent diadinamic, ionizări, solux, interdin
 stereodinatar, ultrasunete, împachetări cu parafină, masaj, aerosoli
 magnetodiaflux, ultraviolete, unde scurte, laser
În baza de tratament sunt asigurate tratamente pentru afecțiuni renale, afecțiuni ale căilor urinare, afecțiuni ale
tubului digestiv, afecțiuni hepato-biliare, afecțiuni respiratorii, afecțiuni dermatologice și afecțiuni asociate.
Factori de cură sunt reprezentați de apele minerale iodurate, bromurate, sodice, calcice, sulfuroase și clorurate,
unele hipotone iar altele izotone.
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Băile Olănești
Hotel President 3*
Perioada

Camera

15 Aprilie -30 Iunie
13 Septembrie12 Decembrie
1 Iulie – 12
Septembrie

209 lei

standard

242 lei

Camera
deluxe

Apartament
standard

Apartament
deluxe

221 lei

264 lei

286 lei

264 lei

308 lei

330 lei

 Tarifele sunt exprimate in lei/camera/noapte si includ cazare si micul dejun pentru 2 persoane. Micul
dejun este sub forma de bufet suedez cand sunt peste 15 persoane la mic dejun si sub forma de
platouri pentru 1-2 persoane cand sunt mai putin de 15 persoane. In functie de restrictiile impuse de
pandemie se poate modifica forma de servire a micului dejun.
 Piscina, sauna, Jacuzzi si sala de fitness sunt deschise doar in perioada 1 Aprilie-31 Decembrie 2021
(in conditiile in care se vor ridica restrictiile impuse de pandemie) si sunt oferite gratuit la pachetul de
cazare, pe baza de programare si cu acces limitat.
 Tariful pentru camera dubla in regim single este 80% din pretul unei camere duble.
 Pretul pentru apartament include cazarea si micul dejun a doua personae si un copil cu varsta mai
mica de 5 ani . Orice persoana suplimentara va achita 45 RON/zi cazare cu mic dejun inclus.
 Masa pensiune completa (pranz si cina) este sub forma de fisa cont in valoare de 80 lei/zi/persoana. Se
poate opta si pentru o alta valoare la masa in functie de preferintele turistului.
 Tratamentul este 35 lei/zi/pers si consta in consultul medicului, cura cu apa minerala si doua proceduri
de electroterapie sau/si hidroterapie (bai galvanice) si se incaseaza acelasi numar de zile ca la cazare.
Pentru tratament turistii trebuie sa beneficieze de minim 5 zile de cazare, cu intrare Duminica sau
Luni pana in ora 14:00. Turistii se vor prezenta cu bilet de trimitere de la medicul de familie.
Procedurile se fac de luni pana vineri, mai putin in zilele de sarbatori legale si cura cu ape minerale se
face in orice zi a saptamanii.
 Copiii pana la 5 ani, inclusiv beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun. Pentru copiii cu varsta
cuprinsa intre 6 si 14 ani se achita 45 lei/zi si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun. Copiii peste 14
ani achita tarif de adult la cazare si mic dejun.
 Pentru un adult si un copil sub 6 ani cazati intr-o camera dubla se plateste tariful de camera single si
pentru un adult si un copil peste 6 ani se plateste tariful de camera dubla. Pentru copii este necesara
prezentarea unei copii sau a unei fotografii a certificatului de nastere.
 In perioadele de sarbatori ( Paste, 1 Mai, Rusalii, 1 Iunie, 15 August, 1 Decembrie, Craciun, Revelion)
se aplica pachetele de Oferte speciale pe care vi le vom trimite ulterior.
 Nu este permis accesul turistilor cu animale in hotel.
 Parcarea are un numar limitat de locuri si este gratuită în limita locurilor disponibile
 Pentru rezervarea este necesara achitarea unui avans minim 30% din valoarea pachetului, in 3 zile de
la primirea facturii proforme, sau rezervarea se considera anulata. Avansul se achita prin transfer
bancar, in baza facturii proforme emisa de unitatea hoteliera; este necesara trasmiterea pe email a
dovezii platii, pentru a se putea lua in evidenta.

OFERTA TRATAMENT
Valabila de la data de 15.04.2021-15.12.2021

Pretul este de 154 lei/zi/persoana.
Oferta noastra cuprinde:
 cazare in camera dubla standard
 masa pensiune completa-meniu fix
 tratament: consultul medicului, 2 proceduri de tratament si cura cu ape
 Acces gratuit la centru SPA(piscina, sauna, Jacuzzi si sala fitness) incepand cu 1
Aprilie 2021 ( in conditiile in care SPA-ul va fi deschis conform reglementarilor
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impuse de pandemie)
Oferta este valabila pentru un sejur de minim 5 zile, cu intrare Duminica sau Luni pana in ora 14:00 si pentru 2
persoane cazate in camera. Pentru oferta in regim single pretul este de 200 lei/zi/persoana.
Oferta este valabila doar cu bilet de trimitere de la medicul de familie.
Procedurile se fac de luni pana vineri, mai putin in zilele de sarbatori legale si cura cu ape minerale se face
in orice zi a saptamanii
Masa pensiune completa-meniu fix include mic dejun, pranz si cina servite intre 07.30-08.30,
12.30-13.30 si 18.30-19.30.
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BAILE OLANESTI
HOTEL STOGU 3* – PENSIUNEA IZVOARE 3* – PENSIUNEA MARIA 2*
OFERTA SPECIALA – „TRATAMENT LA BAI 2021”:
SERVICII INCLUSE:
-Cazare in camera dubla;
-Masa (pensiune completa-meniu fix diferentiat pe diete sau bonuri valorice in sistem „a la carte” in cadrul restaurantului hotelului cu
circuit deschis );
-Tratament (consultatie medicala, 2 proceduri/pers./zi);
-Crenoterapie (cura de ape minerale).

HOTEL STOGU 3*
PERIOADA

TARIF

DIFERENTA
MASA
SINGLE
INCLUSA**
01.02 – 30.04.2021
145 LEI/PERS./ZI
40 lei/zi
50 lei/pers/zi
01.05 – 30.06.2021
160 LEI/PERS./ZI
50 lei/zi
60 lei/pers/zi
01.07 – 30.09.2021*
200 LEI/PERS./ZI
60 lei/zi
60 lei/pers/zi
01.10 – 29.12.2021
160 LEI/PERS./ZI
50 lei/zi
60 lei/pers/zi
EARLY BOOKING *Pentru plata integrala pana la 30.04.2020 – reducere suplimentara din tarif: 15 LEI/PERS./ZI.
Reducerile se aplica doar la rezervarile pentru perioada: 01.07 – 30.09.2021.
MASA INCLUSA** in cadrul restaurantului Hotelului Stogu - valoarea mesei poate fi suplimentata in sistem bon valoric.

PENSIUNEA IZVOARE 3*
In perioada: 01.02 – 29.04.2021, pensiunea poate fi inchiriata in intregime (10 camere dbl) la un
tarif de 1100 lei/vila/zi. La acest tarif, se pune la dispozitie graruit: sala de mese, bucataria complet
utilata si terasa.
PERIOADA

TARIF

DIFERENTA SINGLE

01.05 – 30.06.2021

MASA
INCLUSA**
60 lei/pers/zi

140
40 lei/zi
LEI/PERS./ZI
01.07 – 30.09.2021*
180
50 lei/zi
60 lei/pers/zi
LEI/PERS./ZI
01.10 – 29.12.2021
140
40 lei/zi
60 lei/pers/zi
LEI/PERS./ZI
EARLY BOOKING *Pentru plata integrala pana la 30.04.2020 – reducere suplimentara din tarif: 15 LEI/PERS./ZI.
Reducerile se aplica doar la rezervarile pentru perioada: 01.07 – 30.09.2021.
MASA INCLUSA** in cadrul restaurantului Hotelului Stogu - valoarea mesei poate fi suplimentata in sistem bon valoric.

PENSIUNEA MARIA 2”
PERIOADA

TARIF

DIFERENTA SINGLE

01.05 – 30.06.2021

MASA
INCLUSA**
60 lei/pers/zi

125
30 lei/zi
LEI/PERS./ZI
01.07 – 30.09.2021
150
40 lei/zi
60 lei/pers/zi
LEI/PERS./ZI
MASA INCLUSA** in cadrul restaurantului Hotelului Stogu - valoarea mesei poate fi suplimentata in sistem bon valoric
Tarif pat suplimentar: 40 lei/pers./zi pentru toata perioada de valabilitate a ofertelor.
Pentru toate variantele de oferta se poate opta pentru masa sub forma de meniu fix ( exista mai multe diete, in functie de recomandarea
medicului specialist) sau sub forma de bonuri valorice (masa a la carte), unde valoarea de masa poate fi suplimentata la cererea
turistilor.
Procedurile medicale si crenoterapia se efectueaza numai pe baza consultatiei medicului specialist din cadrul bazei de tratament din
unitatea turistica.
Documente necesare: card de sanatate, bilet de trimitere de la medic.
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TARIFE STANDARD 2021
HOTEL STOGU 3*
SERVICII:

01.02-30.04.2021

Cazare in dubla

75 lei/pers./zi

01.05-30.06.2021
01.10-29.12.2021
86 lei/pers./zi

Cazare in single

120 lei/pers./zi

138 lei/pers./zi

01.07-30.09.2021

115 lei/pers./zi
184 lei/pers./zi

Masa:
•Mic dejun
•Demipensiune
•Pensiune completa
Tratament

25.00 lei/pers./zi
25.00 lei/pers./zi
25.00 lei/pers./zi
60.00 lei/pers./zi
60.00 lei/pers./zi
60.00 lei/pers./zi
100.00 lei/pers./zi
100.00 lei/pers./zi
100.00 lei/pers./zi
40.00 lei/pers./zi
40.00 lei/pers./zi
40.00 lei/pers./zi
EARLY BOOKING *Pentru servicii complete(cazare, masa pensiune completa si tratament) si plata integrala pana la
30.04.2020 – reducere suplimentara din tarif: 15 LEI/PERS./ZI.

PENSIUNEA IZVOARE 3*
SERVICII:

01.02-30.04.2021

Cazare in dubla

58 lei/pers./zi

01.05-30.06.2021
01.10-29.12.2021
69 lei/pers./zi

Cazare in single

92 lei/pers./zi

110 lei/pers./zi

01.07-30.09.2021

92 lei/pers./zi
147 lei/pers./zi

Masa:
•Mic dejun
•Demipensiune
•Pensiune completa
Tratament

25.00 lei/pers./zi
25.00 lei/pers./zi
25.00 lei/pers./zi
60.00 lei/pers./zi
60.00 lei/pers./zi
60.00 lei/pers./zi
100.00 lei/pers./zi
100.00 lei/pers./zi
100.00 lei/pers./zi
40.00 lei/pers./zi
40.00 lei/pers./zi
40.00 lei/pers./zi
EARLY BOOKING *Pentru servicii complete(cazare, masa pensiune completa si tratament) si plata integrala pana la
30.04.2020 – reducere suplimentara din tarif: 15 LEI/PERS./ZI.

PENSIUNEA MARIA 2*
SERVICII:

01.05-30.06.2021

01.07-30.09.2021

Cazare in dubla

58 lei/pers./zi

69 lei/pers./zi

Cazare in single

92 lei/pers./zi

110 lei/pers./zi

Masa:
25.00 lei/pers./zi
25.00 lei/pers./zi
•Mic dejun
60.00 lei/pers./zi
60.00 lei/pers./zi
•Demipensiune
100.00 lei/pers./zi
100.00 lei/pers./zi
•Pensiune completa
Tratament
40.00 lei/pers./zi
40.00 lei/pers./zi
Masa este sub forma de meniu fix ( exista mai multe diete, in functie de recomandarea medicului specialist) sau sub forma de
bonuri valorice (masa a la carte), unde valoarea de masa poate fi suplimentata la cererea turistilor.
Turistii cazati la Pensiunea Izvoare si Pensiunea Maria vor servi masa la restaurantul Hotelului Stogu.
Tratamentul include: consultatie medicala, trei proceduri medicale/zi (mai putin sambata si duminica) si crenoterapie.
Turistii trebuie sa prezinte bilet de trimitere si card de sanatate.
Turistii cazati la Pensiunea Izvoare sau Pensiunea Maria vor face tratament la Hotelul Stogu.
Pe toata durata anului vor aparea oferte speciale incluzand reduceri semnificative (exp. pachetul early booking).
Tarif pat suplimentar: 44 lei/pers./zi pentru toata perioada de valabilitate a ofertelor.
TVA-ul este inclus in pret. Taxele hoteliere se achita la receptie.
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SARBATOAREA RUSALIILOR LA
HOTEL STOGU 3*
Perioada: 17.06-21.06.2021
Servicii incluse:
- Cazare 4 nopti (3 nopti + 1 noapte bonus) la HOTELUL STOGU in camere clasificate la trei stele, ce ofera o
panorama deosebita asupra zonei centrale a statiunii si a Parcului Unirii cu fantana arteziana luminoasa si muzicala;
-Bonuri valorice pentru masa 360 lei/persoana/sejur (cu respectarea distantarii fizice in restaurant si la terasa);
- Meniuri traditionale romanesti si din bucataria internationala;
-Muzica ambientala in cadrul restaurantului;
-Internet wi-fi gratuit in spatiile comune si in camere;
-Consultanta turistica gratuita pe durata sejurului;
-Produse de igienizare si dezinfectare in spatiile comune si in camere.
Tarife: 760 lei/pers./sejur.

PENSIUNEA IZVOARE 3*
Perioada: 17.06-21.06.2021
Servicii incluse:
- Cazare 4 nopti (3 nopti + 1 noapte bonus) la PENSIUNEA IZVOARE in camere clasificate la trei stele, situata
pe Aleea Izvoarelor, in zona de promenada a statiunii;
- Bonuri valorice pentru masa 360 lei/persoana/sejur la Restaurantul Stogu (cu respectarea distantarii fizice in
restaurant si pe terasa);
- Meniuri traditionale romanesti si din bucataria internationala;
-Muzica ambientala in cadrul restaurantului;
-Internet wi-fi gratuit in spatiile comune si in camere;
-Consultanta turistica gratuita pe durata sejurului;
-Produse de igienizare si dezinfectare in spatiile comune si in camere.
Tarife: 660 lei/pers./sejur.
In cazul ambelor oferte, copiii cu varsta pana la 14 ani beneficiaza de 50% reducere din tarifele de cazare (pat
suplimentar in camera cu parintii) si masa.
In cadrul restaurantului Stogu, vor fi servite meniuri traditionale romanesti si din bucataria internationala.

HOTEL STOGU 3*

PENSIUNEA IZVOARE 3*

PENSIUNEA MARIA 2*
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Băile Olănești
HOTEL: Tisa 3*

Oferta Tratament
Tratament la TISA 1: cazare, masa pensiune completa, consultație medicală, 3 proceduri medicale/zi,
cură ape
Tarif/pers/zi
Standard A
Deluxe A
Exec. A / Apart.
Single A
B
14.02 – 01.04
150
180
210
220
02.04 – 10.04
160
190
220
230
11.04 – 29.04
150
180
210
220
03.05 – 27.05
160
190
220
230
29.05 – 17.06
170
200
230
240
20.06 – 06.07
180
210
240
260
07.07 – 18.07
190
220
250
270
19.07 – 31.07
205
235
265
285
01.08 – 12.08
230
260
290
310
15.08 – 28.08
230
260
290
310
29.08 – 04.09
195
225
255
275
05.09 – 25.09
180
210
240
250
26.09 – 21.10
165
195
225
235
22.10 – 30.10
170
200
230
250
31.10 – 25.11
150
180
210
220
05.12 – 19.12
150
180
210
220
Tratament la TISA 2: cazare, masa bonuri valorice, consultație medicală, 3 proceduri medicale/zi, cură
ape
Tarif/pers/zi
Standard
Delux
Exec. A /
Singl
A
eA
Apart. B
eA
14.02 – 01.04
170
200
220
240
02.04 – 10.04
180
210
240
250
11.04 – 29.04
170
200
230
240
03.05 – 27.05
180
210
240
250
29.05 – 17.06
190
220
250
260
20.06 – 06.07
200
230
260
280
07.07 – 18.07
210
240
270
290
19.07 – 31.07
225
255
285
305
01.08 – 12.08
250
280
310
330
15.08 – 28.08
250
280
310
330
29.08 – 04.09
215
245
275
295
05.09 – 25.09
200
230
260
270
26.09 – 21.10
185
215
245
255
22.10 – 30.10
190
220
250
270
31.10 – 25.11
170
200
230
240
05.12 – 19.12
170
200
230
240
Prețul de mai sus se referă la tariful de persoană pe zi, cu serviciile menționate incluse pentru o persoană.
Tarifele de mai sus sunt exprimate în lei si sunt valabile pentru pachetele de minim 5 nopti (5 zile tratament cu intrare
duminica). Pentru sejururile de minim 12 nopti, se scade tariful cu 10 lei/pers adulta/zi.
Masa BV - micul dejun bufet suedez; pranzul și cina a la carte cu bonuri valorice in valoare de 60 lei/pers/zi. Masa
PC include micul dejun bufet suedez; pranzul si cina meniu fix (servit la ore fixe ora 12/12.30 si 18/18.30).
In ziua sosirii, prima masa este pranzul (se poate servi la ora sosirii). In ziua plecarii, ultima masa este micul dejun.
Pentru turiștii care doresc tratament fără cură de ape, tariful este mai mic cu 10 lei/zi/persoană.
Injectiile cu Izvorul 7 se achită suplimentar cu 15 lei/pers/zi.
Procedurile medicale se efectuează de luni și până vineri. Sambătă baza de tratament nu funcționează, iar duminică se
efectuează doar consultații medicale. Consultatiile se programeaza in ordinea sosirii in hotel.
Primirea camerei (check-in) se face dupa ora 16 si predarea camerei (check-out) pana la ora 12.
Pentru oferta de tratament este obligatoriu sa aveti trimiterea de la medicul de familie si cardul de sanatate (adulti) / copie dupa
certificatul de nastere (copii); in caz contrar se aplica tarifele generale de cazare si mic dejun, iar procedurile medicale si cura de
ape se achita integral.
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Specificatii:
Camera
Standard

Camera
Deluxe

Camera
Executive

Aparta- ment

Single










potrivită pentru doi adulți sau pentru doi aduți și un copil sub 6 ani
cameră cu pat dublu twin sau matrimonial
micul dejun bufet suedez este inclus pentru doi adulți
copiii mai mici de 6 ani care dorm în pat cu adulții au cazarea și micul dejun gratuit
pentru un adult și un copil cu varsta peste 6 ani cazați în cameră standard, se plateste prețul întreg al unei camere
pentru un adult și un copil cu varsta sub 6 ani cazați în cameră standard, se platește prețul de cameră single
camerele standard se află atât în corpul A, cât și în corpul B al hotelului
în camerele standard se pot caza cel mult doi adulți și un copil








potrivită pentru doi adulți care doresc o cameră mai spațioasă, pentru familiile de doi adulți și un copil sau de doi
adulți, un copil sub 6 ani și un copil peste 6 ani
cameră spațioasă cu pat dublu twin sau matrimonial
se oferă gratuit cazarea pe pat pliant pentru un copil cazat în cameră deluxe cu doi adulți
micul dejun bufet suedez este inclus pentru doi adulți și gratuit pentru un copil
camerele deluxe se află în corpul A al hotelului
în camerele deluxe se pot caza cel mult doi adulți și doi copii








potrivită pentru doi adulți care doresc o cameră foarte spațoasă și pentru familiile de doi adulți și doi copii
cameră cu pat dublu matrimonial și canapea dublă extensibilă
se oferă gratuit cazarea pe canapeaua extensibilă pentru doi copii cazați în cameră executive cu doi adulți
micul dejun bufet suedez este inclus pentru doi adulți și gratuit doi copii
camerele executive se află în corpul A al hotelului
în camerele executive se pot caza cel mult doi adulți și doi copii








potrivit pentru familiile de doi adulți și doi copii
alcătuit din două camere, una cu pat dublu matrimonial și una cu canapea dublă extensibilă
se oferă gratuit cazarea pe canapeaua extensibilă pentru doi copii cazați în cameră executive cu doi adulți
micul dejun bufet suedez este inclus pentru doi adulți și gratuit doi copii
camerele executive se află în corpul A al hotelului
în camerele executive se pot caza cel mult doi adulți și doi copii



cameră dublă standard în care se cazează o singură persoană, include masa și tratamentul pentru o persoană



Masa

micul dejun bufet suedez este obligatoriu și este inclus in prețul camerei după cum urmează: 2 adulti la camera
standard, 2 adulti și 1 copil la cameră deluxe, 2 adulți și 2 copii la cameră executive sau apartament

prânzul și cina sunt obligatorii și trebuie achitate suplimentar pentru copiii peste 6 ani

pt pranz și cină meniu fix se achită 40 lei/zi pt copiii peste 6 ani și 50 lei pentru copiii peste 14 ani

pt pranz și cină bonuri valorice se achită 40 lei/zi pt copiii peste 6 ani și 50 lei/zi pt copiii peste 14 ani
Ce înseamnă Masa PC? | Masa Pensiune Completă include toate cele 3 mese ale zilei, dupa cum urmeaza:
Mic dejun bufet suedez – orele 8.00 – 10.00
Prânz meniu fix (ciorbă/supă, fel principal, desert) – seria 1 la ora 12.00 și seria 2 la ora 12.30
Cină meniu fix (antreu, fel principal) – seria 1 la ora 18.00 și seria 2 la ora 18.30
Cui i se recomanda Masa PC? | Masa Pensiune Completă se recomandă persoanelor care doresc să își asigure în
avans toate mesele zilei. Un avantaj este eliminarea timpului de asteptare a comenzii; meniul este servit la ora
prestabilită. Meniul fix variază zilnic. Puteți solicita receptiei o variantă a meniului fix. Meniul fix include
bauturile standard la micul dejun și apa la dozator pe timpul meselor. Restul produselor pot fi comandate și
achitate suplimentar.
Ce înseamnă masa BV? | Masa cu Bonuri Valorice include:
Mic dejun bufet suedez – orele 8.00 – 10.00
Prânz bonuri valorice – orele 13 – 16
Cină bonuri valorice – orele 19 – 21
Bonurile valorice sunt în valoare de 60 lei/persoană/zi pentru prânz si cină.
Cui i se recomandă Masa BV? | Masa cu Bonuri Valorice se recomandă persoanelor care doresc un program extins pentru
servirea meselor și care își doresc un meniu personalizat. Menționăm că sosirea comenzilor poate dura între 20 si 40 de
minute, în functie de fluxul de comenzi. Persoanelor care preferă să elimine timpul de așteptare, li se recomandă masa
PC. Cu bonurile valorice se poate achita comanda de mancare și de bautură.

Ofertă Tratament

Wellness












tratamentul se decontează în baza trimiterii de la medicul de familie și a cardului de sănătate (adulți)/ copie a
certificatului de naștere (copii); în lipsa acestor documente, tratamentul și cura de ape se achită integral
baza de tratament nu funcționează în weekend și nici în perioada sărbătorilor legale
accesul la centrul wellness al hotelului nu este inclus în preț
un acces la centrul wellness al hotelului costă 10 lei/persoană/80minute și 5 lei/copil/80minute
centrul wellness include: piscină, hidromasaj, saună, baie turceasca
programările pentru acces la centrul wellness se fac după cazare
oferim gratuit serviciul de închiriere prosop pe durata accesului la centrul wellness, acesta se oferă
clientului la intrarea în piscină și se returnează la finalul sesiunii
halatele se închiriază contra-cost cu 20lei/sejur, papuci se pot cumpăra contra-cost
puteți beneficia de masaje și terapii spa în cadrul hotelului (se achită suplimentar)
centrul de agrement TISA Spa Resort este deocamdată închis, conform prevederilor Guvernului. Dacă se

Iasi, 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

Specificatii:
va deschide până la momentul cazării, oaspeții hotelului vor primi 25% reducere la accesele din cadrul
TISA Spa Resort și 15% reducere la masajele și terapiile TISA Spa Resort
Parcare

parcarea are un numar limitat de locuri și este gratuită în limita locurilor disponibile
pentru autoturismele care nu gasesc loc în parcarea hotelului, se decontează staționarea în parcarea primăriei, pe
toata perioada sejurului

Rezervari

valorificarea locurilor de cazare se face după confirmarea rezervării, în limita locurilor disponibile
rezervarea este fermă după achitarea unui avans
este necesară trasmiterea pe email-ul hotelului a dovezii plății, pentru a se putea lua în evidență
în cazul anulării rezervării după achitarea avansului, avansul achitat nu se returnează, acesta rămâne sub
formă de avans valoric pentru rezervări ulterioare
pentru copii este necesară prezentarea unei copii / fotografii a certificatului de naștere sau a buletinului

Situat în oraşul balnear Băile Olăneşti, Hotelul Tisa are o piscină interioară, centru de fitness şi cadă cu hidromasaj, cu
acces gratuit. Hotelul este la 350 de metri de Tisa Spa Resort. WiFi este gratuit în zonele publice ale hotelului.
Toate camerele Hotelului Tisa au aer condiţionat, TV prin cablu, telefon şi baie cu duş, uscător de păr şi articole de
toaletă gratuite. Unele camere sunt dotate cu un frigider mic și balcon. Camerele sunt amplasate în 2 clădiri separate,
conectate prin intermediul piscinei interioare.
Hotelul are un restaurant, iar cea mai apropiată staţie de autobuz este la doar 100 de metri. Gara Râmnicu Vâlcea este la
18 km, iar Tisa Spa Resort se află la 450 de metri de hotel.

Oferta Standard
Cazare cu mic dejun bufet suedez
Standard
A
Du - Joi

12.02 – 01.04*
*12,13.02 și 5,6.03
2.04 – 10.04
11.04 - 29.04
30.04 – 2.05
03.05 – 08.05
09.05 – 27.05
28.05 – 31.05
01.06 – 17.06
18.06 - 20.06
21.06 – 15.07
16.07 – 29.07
30.07 – 28.08*
*13,14.08 – Sf
Maria
29.08 – 04.09

Deluxe A
Vi, Sb

Du Joi

230
250
230

260
290
290
260

290

250
230

290
260

310
290

230

260

290

250
280
310
-

290
320
350
390

310
350
380

280

320

310
290

350

Executiv
eA
Vi,
Sb

Du Joi

Single A
Vi,
Sb

320
350
380
350
410
350
370
410
320
350
380
Paste/1 Mai ofertă specială
350
370
410
320
350
380
Ziua copilului ofertă specială
320
350
380
Rusalii ofertă specială
350
370
410
390
420
460
420
450
490
460
530
390

420

460

Du Joi

180

Vi, Sb

195
180

210
230
230
210

195
180

230
210

180

210

195
220
250

230
260
280
320

220

260

-

-
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05.09 – 25.09
26.09 – 21.10
22.10 – 30.10
31.10 – 25.11
26.11 – 30.11
01.12 – 19.12

250
230
250
230

290
260
290
260

230

260

Standard B
Du Joi

12.02 – 01.04*
*12,13.02 și 5,6.03
2.04 – 10.04
11.04 - 29.04
30.04 – 2.05
03.05 – 08.05
09.05 – 27.05
28.05 – 31.05
01.06 – 17.06
18.06 - 20.06
21.06 – 15.07
16.07 – 29.07
30.07 – 28.08*
*13,14.08 – Sf
Maria
29.08 – 04.09
05.09 – 25.09

210

310
290
310
290

350
370
410
320
350
380
350
370
410
320
350
380
1 Decembrie ofertă specială
290
320
350
380

230
210
230
210

180

210
Single B

Apartame
nt B
Vi, Sb

Du Joi

Vi,
Sb

230
210

240
270
270
240

230
210

270
240

210

240

230
260
290
-

270
300
330
370

350
380
410
370
410
350
380
Paste/1 Mai ofertă specială
370
410
350
380
Ziua copilului ofertă specială
350
380
Rusalii ofertă specială
370
410
420
460
450
490
530

260
230

300
270

420
370

26.09 – 21.10

210

240

22.10 – 30.10

230

270

31.10 – 25.11

210

240

26.11 – 30.11
01.12 – 19.12

210

240

-

195
180
195
180

460
41
0
350
38
0
370
41
0
350
38
0
1 Decembrie ofertă specială
350
38
0

Du Joi

Vi,
Sb

170
180
170

190
210
210
190

180
170

210
190

170

190

180
210
230

210
240
265
295

210
180

240
210

170

190

180

210

170

190

170

190

-

Tarifele sunt exprimate în lei și exprimă tariful unei camere pe noapte.
Specificatii oferta cazare cu mic dejun:
Standard

Deluxe










potrivită pentru doi adulți sau pentru doi aduți și un copil sub 6 ani
cameră cu pat dublu twin sau matrimonial
micul dejun bufet suedez este inclus pentru doi adulți
copiii mai mici de 6 ani care dorm în pat cu adulții au cazarea și micul dejun gratuit
pentru un adult și un copil cu varsta peste 6 ani cazați în cameră standard, se plateste prețul întreg al unei camere
pentru un adult și un copil cu varsta sub 6 ani cazați în cameră standard, se platește prețul de cameră single
camerele standard se află atât în corpul A, cât și în corpul B al hotelului
în camerele standard se pot caza cel mult doi adulți și un copil



potrivită pentru doi adulți care doresc o cameră mai spațioasă, pentru familiile de doi adulți și un copil sau de doi
adulți, un copil sub 6 ani și un copil peste 6 ani
cameră spațioasă cu pat dublu twin sau matrimonial
se oferă gratuit cazarea pe pat pliant pentru un copil cazat în cameră deluxe cu doi adulți
micul dejun bufet suedez este inclus pentru doi adulți și gratuit pentru un copil
camerele deluxe se află în corpul A al hotelului
în camerele deluxe se pot caza cel mult doi adulți și doi copii
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potrivită pentru doi adulți care doresc o cameră foarte spațoasă și pentru familiile de doi adulți și doi copii
cameră cu pat dublu matrimonial și canapea dublă extensibilă
se oferă gratuit cazarea pe canapeaua extensibilă pentru doi copii cazați în cameră executive cu doi adulți
micul dejun bufet suedez este inclus pentru doi adulți și gratuit doi copii
camerele executive se află în corpul A al hotelului
în camerele executive se pot caza cel mult doi adulți și doi copii








potrivit pentru familiile de doi adulți și doi copii
alcătuit din două camere, una cu pat dublu matrimonial și una cu canapea dublă extensibilă
se oferă gratuit cazarea pe canapeaua extensibilă pentru doi copii cazați în cameră executive cu doi adulți
micul dejun bufet suedez este inclus pentru doi adulți și gratuit doi copii
camerele executive se află în corpul A al hotelului
în camerele executive se pot caza cel mult doi adulți și doi copii

Single



cameră dublă standard în care se cazează o singură persoană, include micul dejun bufet suedez pentru o persoană

Tratament



solicitați oferta de tratament; tratamentul se efectueză în baza trimiterii de la medicul de familie și a
cardului de sănătate (adulți) / copie dupa certificatul de nastere (copii); baza de tratament se află în incinta hotelului

Executive

Apartament

Wellness

Parcare

Rezervari

accesul la centrul wellness al hotelului nu este inclus în preț
un acces la centrul wellness al hotelului costă 10 lei/persoană/80minute și 5 lei/copil/80minute
centrul wellness include: piscină, hidromasaj, saună, baie turceasca
programările pentru acces la centrul wellness se fac după cazare
oferim gratuit serviciul de închiriere prosop pe durata accesului la centrul wellness, acesta se oferă clientului
la intrarea în piscină și se returnează la finalul sesiunii
halatele se închiriază contra-cost cu 20lei/sejur, papuci se pot cumpăra contra-cost
puteți beneficia de masaje și terapii spa în cadrul hotelului (se achită suplimentar)
centrul de agrement TISA Spa Resort este deocamdată închis, conform prevederilor Guvernului. Dacă se va
deschide până la momentul cazării, oaspeții hotelului vor primi 25% reducere la accesele din cadrul TISA Spa
Resort și 15% reducere la masajele și terapiile TISA Spa Resort




parcarea are un numar limitat de locuri și este gratuită în limita locurilor disponibile
pentru autoturismele care nu gasesc loc în parcarea hotelului, se decontează staționarea în parcarea
primăriei, pe toata perioada sejurului






valorificarea locurilor de cazare se face după confirmarea rezervării, în limita locurilor disponibile
rezervarea este fermă după achitarea unui avans
este necesară trasmiterea pe email-ul hotelului a dovezii plății, pentru a se putea lua în evidență
în cazul anulării rezervării după achitarea avansului, avansul achitat nu se returnează, acesta rămâne sub
formă de avans valoric pentru rezervări ulterioare
pentru copii este necesară prezentarea unei copii / fotografii a certificatului de naștere sau a buletinului
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Specificatii oferta cazare cu mic dejun:

Parcare

Rezervari






centrul wellness include: piscină, hidromasaj, saună, baie turceasca
programările pentru acces la centrul wellness se fac după cazare
puteți beneficia de masaje și terapii spa în cadrul hotelului (se achită suplimentar);
centrul de agrement TISA Spa Resort este deocamdată închis, conform prevederilor Guvernului. Dacă se va deschide până
la momentul cazării, oaspeții hotelului vor primi 25% reducere la accesele din cadrul TISA Spa
Resort și 15% reducere la masajele și terapiile TISA Spa Resort




parcarea are un numar limitat de locuri și este gratuită în limita locurilor disponibile
pentru autoturismele care nu gasesc loc în parcarea hotelului, se decontează staționarea în parcarea
primăriei, pe toata perioada sejurului






valorificarea locurilor de cazare se face după confirmarea rezervării, în limita locurilor disponibile
rezervarea este fermă după achitarea unui avans
este necesară trasmiterea pe email-ul hotelului a dovezii plății, pentru a se putea lua în evidență
în cazul anulării rezervării după achitarea avansului, avansul achitat nu se returnează, acesta rămâne sub formă de avans
valoric pentru rezervări ulterioare
pentru copii este necesară prezentarea unei copii / fotografii a certificatului de naștere sau a buletinului



Va transmitem cu bucurie ca am decis sa redeschidem hotelul permanent (nu doar de weekend) incepand cu data de 12 Februarie
2021.
Toate facilitatile hotelului vor fi disponibnile - restaurant, baza tratament, centru wellness (piscina, sauna, baie de aburi).
Tarifele sunt deja transmise, perioada tarifara din tabel 14.03 - 29.04 devine 12.02 - 29.04 (atat pentru cazare cu mic dejun, cat si
pentru tratament).
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Băile Olănești
Vila: Tisa 3*
Oferta Cazare
Tarif - camera
pe noapte (lei)

01.08 – 29.08
30.08 – 05.09
06.09 – 26.09
27.09 – 23.10
24.10 – 31.10
01.11 – 14.12*

Dubla Standard
Du - Joi
140
120
110
90
110
90

Vi, Sb
160
140
130
110
130
110

Dubla Extra
Du - Joi
160
140
130
110
130
110

Vi, Sb
180
160
150
130
150
130

Dubla Family
Du - Joi
180
160
150
130
150
130

Vi, Sb
200
180
170
150
170
150

Single
Du - Joi
115
100
90
70
90
70

Vi, Sb
130
115
105
85
105
85

Oferta Tratament – include cazare min 8nopti, masa demipensiune, tratament (2 proceduri
gratuite)
Pachet/ noapte/
pers adulta (lei)

Camera Standard
(2 adulti in camera)

Cam Dubla Extra
(2 adulti si 1 copil)

Cam Dubla Family
(2 adulti si 2 copii)

Single
(1 adult)

01.08 – 29.08
30.08 – 05.09
06.09 – 26.09
27.09 – 23.10
24.10 – 31.10
01.11 – 14.12*

150 /pers/noapte
140 /pers/noapte
135 /pers/noapte
125 /pers/noapte
135 /pers/noapte
125 /pers/noapte

160 /pers/noapte
150 /pers/noapte
145 /pers/noapte
135 /pers/noapte
145 /pers/noapte
135 /pers/noapte

170 /pers/noapte
160 /pers/noapte
155 /pers/noapte
145 /pers/noapte
155 /pers/noapte
145 /pers/noapte

195 /pers/noapte
180 /pers/noapte
170 /pers/noapte
150 /pers/noapte
170 /pers/noapte
150 /pers/noapte

Detalii oferta Tratament – include cazare, masa demipensiune, tratament
Tariful exprimat este de persoana adulta pe seara si include serviciile de cazare, masa demipensiune si tratament,
dupa cum sunt detaliate mai jos. Pachetele trebuie sa aiba minim 8 nopti de cazare (pachet cu intrare miercuri sau
joi).
Cazarea se face la Vila TISA din Baile Olanesti, intr-o camera dubla standard, 2 persoane adulte in camera. Daca se
doreste cazarea unei singure persoane in camera, se va achita un supliment de camera single. Pretul pentru camera
dubla extra inlcude cazarea pentru un copil, pentru care se achita suplimentar mesele. Pretul pentru camera dubla
family inlcude cazarea pentru doi copii, pentru care se achita suplimentar mesele.
Masa se servete in restaurantul hotelului TISA: mic dejun bufet suedez, pranz meniu fix 3 feluri la ora 12.30, cina
meniu fix 2 feluri ora 18.30. Prima masa a pachetului este pranzul din ziua sosirii, ultima masa este micul dejun.
Tratamentul se efectueaza in baza de tratament al hotelului TISA, program de luni pana vineri.
Nu se efectueaza tratament in zilele de sambata si duminica.
Consultatiile medicale pentru turistii cazati la Vila TISA se efectueaza in zilele de miercuri si joi.
Turistii cazati la Vila TISA nu pot deconta tratamentul in baza trimiterii de la medicul de familie. Pentru decontarea
tratamentului, va invitam sa alegeti pachetele de tratament cu masa pc si cazare la Hotelul TISA.
Consultatiile se programeaza in ordinea sosirii, in zilele de miercuri si joi. Nu se preiau programari telefonic.
Primirea camerei (check-in) se face dupa ora 16 si predarea camerei (check-out) pana la ora 12. Va recomandam sa
veniti dimineata, inaintea orei de check-in, pentru a beneficia in ziua respectiva de consultatie si tratament.
Turistii care aleg oferta de tratament la Vila TISA primesc gratuit 2 proceduri medicale, dintre: aerosoli, curenti
diadinamici, curenti tens, laser, bai halvanice, magnetodiaflux, solux, ionizari, curenti interferentiali, unde scurte,
ultrasunet. Se achita separat consultatia medicala - 25 lei. La recomandarea medicului, se achita separat: cura de ape
15 lei/zi, injectiile cu izvorul 7 15lei/injectie, masajul 10 lei/sesiune, kinetoterapia 15 lei/sesiune, hidrokinetoterapia
25lei/sesiune.
De Revelion, Vila se inchiriaza integral pe 4 nopti - 9500 lei; early booking la achitarea pana pe 1 Decembrie 2020.
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Dubla
Standard

Dubla
Extra
Dubla
Family
Single

Oferta
Cu familia
la spa

Masa

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

potrivita pentru doi adulti sau pentru doi adulti si un copil sub 6 ani
camera cu pat dublu
copiii care dorm in pat cu adultii au cazarea gratuita
pentru un adult si un copil cu varsta peste 6 ani cazati in camera standard, se plateste pretul intreg al unei camere
pentru un adult si un copil cu varsta sub 6 ani cazati in camera standard, se plateste pretul de camera single
in camerele standard se pot caza cel mult doi adulti si un copil sub 6 ani
potrivita pentru familiile de doi adulti si un copil
camera cu pat dublu si un pat pliant
cazarea pe pat pliant pentru un copil cazat in camera deluxe cu doi adulti este inclusa in tarif
in camerele deluxe se pot caza cel mult doi adulti si un copiș
potrivita pentru familiile de doi adulti si doi copii
camera cu pat dublu si canapea extensibila sau pat supraetajat
cazarea pe canapeaua extensibila pentru doi copii cazati in camera executive cu doi adulti este inclusa in tarif
in camerele executive se pot caza cel mult doi adulti si doi copii
camera dubla standard in care se cazeaza o singura persoana

‐

Tarifele se refera la pretul unei camere pe noapte, pentru numarul de persoane mentionate in antet, cu toate serviciile
incluse: Cazare Vila TISA Baile Olanesti si acces la TISA Spa Resort (Aqua, Thermarium, Fitness, Jocuri) pt un nr de
zile egal cu cel de nopti

‐
‐
‐

Cazarea se efectueaza astfel:
2 adulti/ 1 adult – cazare in camera dubla standard
2 adulti si 1 copil – cazare in camera dubla extra sau camera dubla standard
2 adulti si 2 copii – cazare in camera dubla family sau in camera dubla extra

‐
‐
‐
‐

pentru copii este necesara prezentarea unei copii / fotografii a certificatului de nastere sau a buletinului
copiii sub 3 ani primesc cazare, mic dejun si acces la spa gratuit; cazare in pat cu adultii
ofertele de 2 adulti si 1 / 2 copii includ pachetul de servicii pentru copii cu varsta sub 14 ani
copiii peste 14 ani achita un supliment spa de 20 lei/noapte

‐

Oferta cu familia la spa nu se poate fragmenta / combina cu alte oferte care nu includ accesul la TISA Spa
Resort

‐
‐
‐
‐

Masa se poate servi in cadrul Hotelului TISA:
micul dejun bufet suedez - 30 lei/persoana (copil sau adult) – (orele 8.30 -10.30)
pranz in sistem meniu fix /pensiune completa - 30 lei/pers – (orele 12.30 -13)
cina in sistem meniu fix /pensiune completa - 25 lei/pers – (orele 18.30-19)
oaspetii vilei pot servi masa in sistem de comanda a la carte, cu exceptia lunilor iulie - octombrie si a sarbatorilor legale
Masa se poate servi de asemenea in cadrul Bistro TISA Spa Resort, in sistem de comanda a la carte.

Vineri seara in Baile Olanesti? Intampinam cu un acces gratuit la noaptea spa toti oaspetii cazati intr-una dintre locatiile TISA, pentru un sejur
de minim doua nopti inclusiv noaptea de vineri (noaptea spa - vineri seara de la 20 la 23.30, in cadrul TISA Spa Resort).
‐
Tratament

Wellness
Parcare

‐
‐
‐
‐
‐
‐

consultatia medicala si tratamentul se achita suplimentar si se pot efectua in baza de tratament a Hotelului
TISA
consultatiile medicale si tratamentul se efctueaza in ordinea cazarilor, incepand cu ziua de miercuri
tratamentul se deconteaza in doar pentru oaspetii cazati in Hotelul TISA
la pachetul special de tratament cu cazare la vila tisa se primesc gratuit 2 proceduri medicale
oaspetii Vilei TISA primesc 25% reducere la accesele din cadrul TISA Spa Resort (AQUA, Thermarium,
Fitness)
oaspetii Vilei TISA primesc 15% reducere la terapiile spa din cadrul TISA Spa Resort
parcarea are un numar limitat de locuri si este gratuită în limita locurilor disponibile
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BăileTuşnad
Fortuna Eco - Boutique Hotel 3*1 lângă pârtia de schi!!!
TARIFE DE CAZARE
Preţurile nu includ micul dejun şi include taxa de sedere
(15.02.2021 – 27.12.2021)
Check in : după ora 16:00 (dar dacă camera este liberă puteți intra mai devreme)
Сheck out: înaintea orei 12:00

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o


Camera cu pat matrimonial
339 Ron/ Noapte
Camera cu două paturi
339 Ron/ Noapte
Apartament Junior Suite
549 Ron/ Noapte
Apartament cu două camere de dormit si salon
559 Ron/ Noapte
Pat suplimentar
69 Ron/ Noapte
Animale de companie
49 Ron/ Noapte
(în caz de daune cauzate de animalul de companie oaspetele este obligat să plătească costul de reparație
separat)
Baie finlandeză în aer liber cu apă sărată, 38 grade C.
45 Ron/ Pers.
(necesita programare, min.2 pers)
Saună finlandeză
39 Ron/ Pers.
(necesita programare, min.2 pers)
Masaj (cu programare)
79 Ron/ 30 de minute
119 Ron/ 60 de minute
Papuci de baie
15 Ron/ pereche
Halat de baie pentru închiriat
9 Ron/ocazie
Spalat rufe
29 Ron/ Tura
Calcat haine
29 Ron/ tura
Folosirea grătarului în aer liber
100 Ron/tura
(pentru grătar propriu client – include: lemne, cărbuni, foișor)

Eco-Boutique Hotel “Fortuna” este situat în inima Transilvaniei. Eco-Boutique Hotel așteaptă cu
drag pe oaspeții ajunși la Băile Tușnad, cei care vor să se odihnească între munți, întro locație liniștă cu un decor interior rustic.
Restaurantul hotelului Eco-Boutique Fortuna din Băile Tușnad așteaptă cu drag oaspeții cu
specialități gastronomice locale și internaționale.

1

Se acceptă animale de companie 49 lei/noapte
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Baile Tusnad
Hotel O3zone 4*1
10.01-17.06
12.09-20.12

18.06-15.07
29.08-11.09

01.01-09.01
16.07-28.08
21.12-31.12

CAZARE CU MIC DEJUN
Cameră dublă/twin
396
462
506
Cameră în regim single
308
374
418
Pat suplim. persoane peste 14 ani
132
132
132
Pat suplimentar copii 6-14 ani
121
121
121
Apartament standard (2 pax)
583
649
693
Apartament family (2 pax)
660
726
770
Apartament Deluxe (2 pax)
748
814
858
CAZARE CU DEMIPENSIUNE - mic dejun şi cină bufet inclusă
Cameră dublă/twin
462
517
561
Cameră în regim single
330
396
440
Pat suplim. persoane peste 14 ani
165
165
165
Pat suplimentar copii 6-14 ani
138
138
138
Apartament standard (2 pax)
638
693
737
Apartament family (2 pax)
715
770
814
Apartament Deluxe (2 pax)
792
847
891
CAZARE CU PENSIUNE COMPLETĂ - mic dejun, prânz şi cină bufet inclusă
Cameră dublă/twin
594
649
693
Cameră în regim single
396
462
506
Pat suplim. persoane peste 14 ani
231
231
231
Pat suplimentar copii 6-14 ani
182
182
182
Apartament standard (2 pax)
770
825
869
Apartament family (2 pax)
847
902
946
Apartament Deluxe (2 pax)
924
979
1023

 Incepand cu 09.03.2021 accesul la Spa O3zone se modifica la perioade de 90
minute/persoana/noapte de cazare - cu programare, in functie de locurile disponibile si tinand cont
de reglementarile in vigoare.
Mențiuni









Tarifele sunt exprimate în lei, includ TVA.
Pentru turiştii cazaţi care au împlinit vârsta de 14 ani se aplică o taxă locală de 2 lei/pers./noapte, care va fi achitat de turist la
recepţie.
Pentru clienții cazați accesul la spa (piscină interioară, jacuzzi, saune şi mini sală fitness) este gratuit. Program funcţionare
Spa: marţi-duminică 9:00-21:00, luni 14:00-21:00. Ne rezervăm dreptul de a închide temporar centrul spa pentru efectuarea
lucrărilor de mentenanţă.
Se acceptă rezervări pentru perioada 20-25 iulie 2021 pentru Hotel Tuşnad
În perioadele vacanţelor şcolare, precum şi în weekenduri pe tot parcursul anului (ziua de vineri şi sâmbătă) tarifele cu
mic dejun nu se aplică. Rezervările pot fi făcute doar la tarifele de demipensiune sau pensiune completă.
Pentru perioadele speciale: Sărbătorile pascale, Rusalii (ortodoxe şi catolice), 1 Mai, Sf. Maria. Sf. Andrei-1 Decembrie,
Crăciun şi Revelion se vor aplica tarife speciale de pachet. Nu se confirmă rezervări cu tariful de cazare cu mic dejun.
1

Se acceptă animale de companie în hotel – 20 lei/noapte.
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Copiii cu vârsta sub 6 ani au gratuitate la cazare şi mese, în cazul în care nu se foloseşte pat suplimentar.
Copiii cu vârsta între 6-14 ani vor avea planul de mese identic cu cel al adulţilor. În cazul în care nu se foloseşte pat
suplimentar, vor achita costul meselor, inclusiv micul dejun. Vezi tarifele serviciilor suplimentare în tabelul de mai jos.
Persoanele cu vârsta peste 14 ani se consideră adulţi.
În camerele duble se poate aşeza maxim 1 pat suplimentar. Astfel în cazul rezervărilor de 4 persoane/cameră dublă a 3-a
persoană poate fi adult sau copil cu vârsta 0-14 ani pe pat suplimentar, a 4-a persoană poate fi 1 copil sub 6 ani fără pat
suplimentar. Nu sunt acceptate alte construcţii de peste 3 persoane/cameră. În cazul rezervărilor de 4 persoane care nu
corespund criteriilor enumerate mai sus, se va solicita rezervea a 2 camere duble alăturate sau apartament.
Tariful pentru apartamente standard se aplică pentru 2 persoane, celelalte persoane plătesc numai planul de masă, conform
tabelului de mai jos. Apartamentele pot fi rezervate pentru cel mult 4 persoane în felul următor: cel mult 3 persoane care pot fi
adulţi sau copii 0-14 ani + 1 copil 0-14 ani. Nu sunt acceptate alte construcţii de peste 3 persoane/apartament. Vă rugăm să
ţineţi cont de faptul că hotelul dispune de 4 astfel de apartamente, iar disponibilitatea poate fi mai redusă, decât a altor tipuri
de camere.
Tariful pentru apartamentul family se aplică pentru 2 persoane, celelalte persoane plătesc numai planul de masă. Apartamentul
family poat fi rezervat pentru cel mult 6 persoane în felul următor: cel mult 4 persoane care pot fi adulţi sau copii 0-14 ani + 2
copii 0-14 ani
Nu sunt acceptate alte construcţii, respectiv mai mult de 4 adulţi/apartament. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că hotelul
dispune de 1 apartament family, astfel disponibilitatea poate fi mai redusă, decât a altor tipuri de camere.
Disponibilitatea confirmată este garantată 24 ore. După acest termen vă rugăm să solicitaţi reconfirmarea disponibilităţii.

Servicii suplimentare HOTEL O3ZONE

Preţ/persoană

Demipensiune (cină)
Demipensiune (cină) copii 6-14 ani
Pensiune completă (dejun + cină)
Pensiune completă (dejun + cină) copii
Mic dejun copii 6-14 ani
Mic dejun persoană cu vârsta peste 14 ani
Cazare copii 0-6 ani fara pat suplimentar
Mic dejun/demipensiune/pensiune completă copii 0-6 ani fără pat suplimentar
Pătuţ bebe
Supliment early check-in sau late check-out

65 lei / zi
45 lei / zi
125 lei / zi
85 lei / zi
30 lei / zi
40 lei / zi
0 lei / zi
0 lei / zi
20 lei / zi
25% din tariful de
BB

Hotelul O3Zone oferă o piscină interioară şi un centru spa, fiind situat în centrul staţiunii Băile Tuşnad.
Restaurantul hotelului serveşte mâncăruri locale şi internaţionale.Toate camerele hotelului O3Zone sunt dotate
standard cu TV LCD şi minibar. Băile private au duş, halate şi articole de toaletă gratuite.
Hotelul oferă o sală de fitness, 2 saune şi diverse tratamente de masaj şi wellness, la un cost suplimentar. Lacul
Ciucaş se află la mai puţin de 3 minute de mers pe jos de proprietate. Pârtiile din zona de schi Tuşnad sunt la 1 km.
Gara locală este la 500 de metri de O3Zone.
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local Baile Tusnad 28/2019 inceapand cu 01.02.2020 la receptie se va incasa
Taxa speciala de promovare a statiunii Baile Tusnad in valoare de 2 lei/turist/noapte de cazare. Sunt exceptati de la
plata taxei copiii cu varsta sub 14 ani.
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Weekend la munte
Perioada: 29.04-13.06.2021, intrare vineri

Tarif:

510 lei/ persoană/ pachet
Supliment single 240 lei/ sejur
Supliment apartament 360 lei/ sejur

Pachetul cuprinde:
•
•
•
•

2 nopţi de cazare, loc în cameră dublă
Mic dejun și cină bufet 2 zile
Prânz bufet sâmbătă
Acces la spa (piscină, saună) 90 min/ pers. 2 zile, cu programare prealabilă – în funcţie de reglementările
în vigoare

Taxa locală: 2 lei/noapte/persoană (peste 14 ani), care se achită suplimentar la recepție.

Suplimente:




Copiii cu vârsta sub 6 ani beneficiază de gratuitate, fără pat suplimentar.
Pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani pe pat suplimentar tariful este 320 lei/sejur
Pentru persoane peste 14 ani pe pat suplimentar tariful este 380 lei/sejur

Activități de timp liber opţionale, contra cost:



în hotel: masaje, tenis de masă, table/șah, rummy, jenga
în aer liber: plimbare cu căruța, călărit, excursie cu mașini de teren, plimbare cu segway.

În cazul în care numărul turiștilor la mesele bufet nu depășește numărul minim prevăzut, cina/prânzul cuprins în
prezenta ofertă va fi servită din meniul a la carte, în bugetul de 65 lei/adult pentru cină şi 60 lei/adult pentru
prânz. Comenzile a la carte pot cuprinde doar produse alimentare, nu și băuturi alcoolice.

Mini Holiday
Perioada: 11.04-18.06.2021 intrare Duminică-Miercuri

Tarif :

950 lei/ persoană/ pachet
Supliment apartament 360 lei/ sejur
Taxa locală: 2 lei/noapte/persoană (peste 14 ani), care se achită suplimentar la recepție.

Pachetul cuprinde:
•
•
•
•
•

2 nopţi de cazare, loc în cameră dublă
Mic dejun și cină bufet 2 zile
1 masaj de relaxare 30 min. pentru ea
1 baie de relaxare 30 min. pentru el
Acces la spa (piscină, saună) 90 min/ pers. 2 zile,cu programare prealabilă – în funcție de reglementările
în vigoare

Suplimente:
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Toate celelalte tarife (copii, adulți pe pat suplimentar, prânz etc.) se calculează conform tabelului tarifar
din oferta standard.

Activități de timp liber opţionale, contra cost:



în hotel: masaje, tenis de masă, table/șah, rummy, jenga
în aer liber: plimbare cu căruța, călărit, excursie cu mașini de teren, plimbare cu segway.

În cazul în care numărul turiștilor la mesele bufet nu depășește numărul minim prevăzut, cina/prânzul cuprins în
prezenta ofertă va fi servită din meniul a la carte, în bugetul de 65 lei/adult pentru cină şi 60 lei/adult pentru
prânz. Comenzile a la carte pot cuprinde doar produse alimentare, nu și băuturi alcoolice.

Rusalii la Băile Tuşnad
21-24.05.2021 Rusalii catolice
18-21.06.2021 Rusalii ortodox

Pentru aceste perioade valorificăm doar cu demipensiune, minim 3 nopți, la tarife standard

Plimbare cu căruța
Perioada: 01.06-15.07.2021 în afara perioadei 18-21.06.2021

Intrare doar în zilele de luni, miercuri sau vineri
Pachetul cuprinde:
• 2 nopţi de cazare, loc în cameră dublă
• Mic dejun și cină bufet 2 zile
• Program plimbare cu căruța pe dealurile din împrejurimi cu grătar în aer liber*
• Acces la piscină, jacuzzi și saună – în funcție de reglementările în vigoare
Tarif :
590 lei/ pachet/ persoană loc în cameră dublă
Supliment single
240 lei/ sejur
Supliment apartament
360 lei/ sejur
Zi suplimentară cu demipensiune conform tarife standard
Taxa locală: 2 lei/noapte/persoană (peste 14 ani), care se achită suplimentar la recepție.

Valorificăm doar un număr limitat de locuri cu acest pachet!
Suplimente:



Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani tariful -90 lei/sejur fără pat suplimentar
Pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani tariful - 350 lei/sejur cu pat Suplimentar
Pentru persoane peste 14 ani pe pat suplimentar (pachet întreg) tariful - 450 lei/sejur
Mențiuni:


Programul este asigurat de Clubul de călărie din Tușnadul Nou, pe bază de programare prealabilă pentru
zilele de marți, joi sau sâmbătă de la ora 11:00.
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Deplasarea până la Tușnadul Nou se face pe cont propriu (9 km). Durata programului este de aproximativ
4 ore.
În cazul în care numărul turiștilor cazați în hotel nu depășește numărul minim prevăzut, cina cuprinsă în prezenta
ofertă va fi servită a la carte. Comenzile a la carte pot cuprinde doar produse alimentare, nu și băuturi alcoolice.

Forest Trip
Perioada: 01.06-15.07.2021 în afara perioadei 18-21.06.2021

Intrare doar în zilele de marți sau vineri
Pachetul cuprinde:
• 2 nopţi de cazare, loc în cameră dublă
• Mic dejun și cină bufet
• Excursie cu mașini de teren la Lacul Sfânta Ana și Tinovul Mohoș în ziua de miercuri sau sâmbătă
• Pachet picknik pentru excursie
• Acces la piscină, jacuzzi și saună– în funcție de reglementările în vigoare
La tariful de persoană/sejur se adaugă tariful mașinii de teren 450 lei/auto, care poate fi ocupată
de 2-4 persoane din aceeași familie sau grup de prieteni
Taxa locală: 2 lei/noapte/persoană (peste 14 ani), care se achită suplimentar la recepție.
Tarif recepţie:
510 lei/ pachet/ persoană loc în cameră dublă
Supliment single
240 lei/ sejur
Supliment apartament
360 lei/ sejur
Tarif mașină de teren 450 lei/auto 2-4 locuri
Zi suplimentară cu demipensiune la tarifele contractuale
Suplimente:
 Copii cu vârstă sub 6 ani beneficiază de gratuitate fără pat fără pat suplimentar
 Pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani tariful -320 lei/sejur cu pat suplimentar

Pentru persoane peste 14 ani pe pat suplimentar tariful - 390 lei/sejur

Valorificăm doar un număr limitat de locuri cu acest pachet!
Mențiuni:





Mașinile de teren Suzuki Jimney pot fi ocupate de cel mult 4 persoane, sau 3 persoane şi conducător auto din partea
furnizorului de servicii. Nu se acceptă copii ținuți în brațe, aceştia se vor aşeza deasemenea pe banheta şi vor folosi centura de
siguranţă. Clienții vor conduce ei înșiși mașina asigurată, ghidul va fi conducătorul coloanei auto, contacul se va ține prin stații
radio. Se vor parcurge drumuri forsetiere ușoare, panorame deosebite. Excursia cuprinde vizitarea Lacului Sfânta Ana și a
Tinovului Mohoș.
Pentru 1 zi de excursie se pot rezerva cel mult 5 autoturisme, fiecare cu câte 4 locuri. Ora de pornire este 11:00 din parcarea
Hotelului O3zone. Durata programului este de aproximativ 4 ore.
În cazul în care numărul turiștilor cazați în hotel nu depășește numărul minim prevăzut, cina cuprinsă în prezenta ofertă va fi
servită a la carte. Comenzile a la carte pot cuprinde doar produse alimentare, nu și băuturi alcoolice.

Summer SPA Days
Perioada: 20.06-15.07.2021
Pachetul cuprinde:
• 3 nopţi de cazare, în cameră dublă
• Mic dejun și cină bufet
• Un welcome drink la Lobby Bar la alegere
• Acces la piscină, jacuzzi și saună– în funcție de reglementările în vigoare
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Tarif: 1450 lei/ pachet/ 2 persoane/ cameră dublă
Supliment single
360 lei/ sejur
Supliment apartament
540 lei/ sejur
Suplimente:
 Copii cu vârstă sub 6 ani beneficiază de gratuitate fără pat suplimentar (inclusiv welcome drink)
 Pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani (inclusiv welcome drink) tariful -450 lei/sejur cu pat suplimentar
 Pentru persoane peste 14 ani pe pat suplimentar (pachet întreg )tariful - 510 lei/sejur
Taxa locală: 2 lei/noapte/persoană (peste 14 ani), care se achită suplimentar la recepție

Valorificăm doar un număr limitat de locuri cu acest pachet!



* În cazul în care numărul turiștilor cazați în hotel nu depășește numărul minim prevăzut, cina cuprinsă în
prezenta ofertă va fi servită a la carte. Comenzile a la carte pot cuprinde doar produse alimentare, nu și
băuturi alcoolice.
Supliment pensiune completă 60 lei/pers/zi

Summer special
Perioada: 16.07-28.08.2021
Pachetul cuprinde:
• 3 nopţi de cazare, loc în cameră dublă
• Mic dejun și cină bufet
• Un welcome drink la Lobby Bar la alegere
• Plimbare cu trenulețul în stațiune
• Acces la piscină, jacuzzi și saună – în funcție de reglementările în vigoare
Tarif :

840 lei/ pachet/ persoană loc în cameră dublă
Supliment single
360 lei/ sejur
Supliment apartament
540 lei/ sejur

Suplimente:




Copii cu vârstă sub 6 ani beneficiază de gratuitate fără pat suplimentar,inclusiv plimbare cu trenulețul
Pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani (inclusiv plimbare cu trenulețul) tariful - 450 lei/sejur cu pat
suplimentar
Pentru persoane peste 14 ani pe pat suplimentar (pachet întreg )tariful 540 lei/sejur , cu pat suplimentar
Taxa locală: 2 lei/noapte/persoană (peste 14 ani), care se achită suplimentar la recepție

Valorificăm doar un număr limitat de locuri cu acest pachet!



* În cazul în care numărul turiștilor cazați în hotel nu depășește numărul minim prevăzut, cina cuprinsă în
prezenta ofertă va fi servită a la carte. Comenzile a la carte pot cuprinde doar produse alimentare, nu și
băuturi alcoolice.
Supliment pensiune completă 60 lei/pers/zi
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Funtastic Weekend
Perioada: 16.07-29.08.2021

Intrare doar în zilele de vineri
Pachetul cuprinde:
• 2 nopţi de cazare, loc în cameră dublă
• Demipensiune bufet
• Program timp liber sâmbătă confrom listei, cu mese incluse*
• Acces la piscină, jacuzzi și saună– în funcție de reglementările în vigoare
Tarif: 640 lei/ pachet/ persoană loc în cameră dublă
Supliment single
240 lei/ sejur
Supliment apartament
360 lei/ sejur
Suplimente:




Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani (inclusiv programul) - 90 lei/sejur fără pat suplimentar
Pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani (inclusiv programul) - 350 lei/sejur cu pat suplimentar
Pentru persoane peste 14 ani pe pat suplimentar (pachet întreg - 450 lei/sejur
Taxa locală: 2 lei/noapte/persoană (peste 14 ani), care se achită suplimentar la recepție

*Detalii program timp liber sâmbătă:
 17 iulie – Excursie cu trenuleţul la Lacul Sfânta Ana
 24 iulie – Hai la peşte! – pescuit la balta Bixad
 31 iulie – Safari Tour Tusnad
 07 august – Excursie cu trenuleţul la Lacul Sfânta Ana
 14 august – Hai la peşte! – pescuit la balta Bixad
 21 august – Safari Tour Tusnad
 28 august – Excursie cu trenuleţul la Lacul Sfânta Ana
Programele de timp liber pentru ziua de sâmbătă includ următoarele:
Excursie cu trenuleţul la Lacul Sfânta Ana
Vizitare lac şi Rezervaţia Naturală Tinovul Mohoş, prânz în aer liber. Pornire la ora 9:30 a.m., durata program
aprox. 5-6 ore.
Hai la peşte!
Excursie la balta de pescuit din Bixad, pescuit sportiv în baltă cu echipament propriu sau echipament asigurat de
organizatori. Peştele prins se poate cumpăra. Cină cu specialităţi de peşte. Pornire la ora 17:00, durata program
aprox.3-4 ore.
Safari la Stânca Şoimilor din Bixad
Excursie cu safari la barajul Carpitus, vizitare izvor de apă minerală mezotermală, scurtă drumeţie la Stânca
Şoimilor, vizitare buncăr, prânz în aer liber.
Pornire la ora 10:00, durata program aprox.3-4 ore
Programele de mai sus sunt programe garantate. Dacă se doreşte un alt program, se poate rezerva la hotel cazarea
şi programul individual la centrul de informaţii.

Valorificăm doar un număr limitat de locuri cu acest pachet!
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* În cazul în care numărul turiștilor cazați în hotel nu depășește numărul minim prevăzut, cina cuprinsă în
prezenta ofertă va fi servită a la carte. Comenzile a la carte pot cuprinde doar produse alimentare, nu și
băuturi alcoolice.
Supliment pensiune completă 60 lei/pers/zi

Descoperă Tușnadul
Perioada: 18.07-01.09.2021

Intrare doar în zilele de duminică
Pachetul cuprinde:
• 3 nopţi de cazare, loc în cameră dublă
• Mic dejun și cină bufet
• Luni – drumeție cu ghidul hotelului la Turnul Apor
(durata aprox. 1-1-5 oră, distanța de parcurs 1,5 km, diferența de nivel 70 m)
• Marți - drumeție cu ghidul hotelului la Piatra Șoimilor
(durata aprox. 2-2,5 ore, distanța de parcurs 2,5 km, diferență de nivel 168m)
• Acces la piscină, jacuzzi și saună– în funcție de reglementările în vigoare
Tarif: 840 lei/ pachet/ persoană loc în cameră dublă
Supliment single
360 lei/ sejur
Supliment apartament
540 lei/ sejur
Suplimente:
 Pentru copiii cu vârsta sub 6 ani (inclusiv drumeție) tariful- 30 lei/sejur fără pat suplimentar

Pentru copiii cu vârsta între 6-14 ani (inclusiv drumeție) tariful - 450 lei/sejur cu pat suplimentar

Pentru persoane peste 14 ani pe pat suplimentar (pachet întreg) tariful - 570 lei/sejur
Taxa locală: 2 lei/noapte/persoană (peste 14 ani), care se achită suplimentar la recepție

Valorificăm doar un număr limitat de locuri cu acest pachet!



* În cazul în care numărul turiștilor cazați în hotel nu depășește numărul minim prevăzut, cina cuprinsă în
prezenta ofertă va fi servită a la carte. Comenzile a la carte pot cuprinde doar produse alimentare, nu și
băuturi alcoolice.
Supliment pensiune completă 60 lei/pers/zi
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Băile Tușnad
HOTEL: TUSNAD 2*
Extrasezon
28.02-29.05
31.10-18.12

CAZARE CU MIC DEJUN

Sezon mediu
30.05 – 03.07
12.09 – 30.10

Sezon de
vârf 04.07 11.09

Cameră dublă Modernizată

180

200

260

Cameră regim single Modernizată

140

160

220

Cameră dublă Standard

150

170

230

Cameră regim single Standard

110

130

190

Suplimente/zi
Suplim. demipensiune adult (cină bufet)

50 lei/persoană

Suplim. pensiune completă adult
(cină bufet, prânz notă cont)

100 lei/persoană

Suplim. demipensiune copil 8-14 ani

35 lei/copil

Suplim. pensiune completă copil 8-14 ani

70 lei/copil

Suplim. Cameră superioară (revovate 2020)

30 lei/cameră

Suplim. Corner room (mai spaţioasă)

20 lei/cameră

Pat suplimentar copil cu mic dejun

50 lei/copil

Menţiuni:
Se acceptă rezervări pentru perioada 20-25 iulie 2021 pentru Hotel O3zone
Micul dejun este bufet suedez.
Demipensiunea include micul dejun şi cina bufet.
Suplimentul de pensiunea completă este notă cont în valoare de 50 lei/zi/persoană, care se poate adăuga la
pachetul cu demipensiune.
Tarifele sunt exprimate în lei, includ TVA.
Putem confirma rezervări de cazare fără tratament balnear de 1-2 nopţi doar pentru zilele de vineri
şi sâmbătă.
În cursul săptămânii (duminică-joi) se confirmă rezervări de cazare fără tratament balnear de
minim 4 nopţi.
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că turiştii vor putea beneficia de tratament balnear doar în cazul în care se
rezervă pachete de tratament. Durata minimă de tratament este de 5 zile, recomandabil este de 10 zile.
Pentru turiştii cazaţi care au împlinit vârsta de 14 ani se aplică o taxă locală de 2 lei/pers./noapte, care va fi
achiat de turist la recepţie.

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

PACHETE BALNEARE 2021- HOTEL
TUSNAD

Sănătate la Băile Tuşnad
Pachetul include:
 Cazare 6 nopţi loc în cameră dublă,
 Mic dejun sau demipensiune,
 Consultaţie medicală iniţială şi reconsult,
 5 zile de tratament balnear 2 proceduri/zi incluse în
pachet +1 procedură/zi pe bază de bilet de trimitere
Pachet cu mic dejun
Cameră modernizată
Cameră standard
Pachet cu demipensiune
Cameră modernizată
Cameră standard
Supliment cameră modernizată regim single/sejur
Supliment cameră standard regim single/sejur
Supliment pensiune completă/sejur

Ascultă-ţi inima!

31.10-18.12.2021
+ 5 proceduri

630
990
930
300
240
31.10-18.12.2021
+ 10 proceduri

30.05-03.07.2021
12.09-30.10.2021
+5 proceduri

04.07-11.09.2021

nu se valorifică
690
990
930
300
240
300

nu se valorifică
1170
990
480
240

30.05-03.07.2021
12.09-30.10.2021
+10 proceduri

04.07-11.09.2021

Pachetul include:
 Cazare 12 nopţi loc în cameră dublă,
 Mic dejun sau demipensiune,
 Consultaţie medicală iniţială şi reconsult,
 10 zile de tratament balnear 2 proceduri/zi incluse în
pachet +1 procedură/zi pe bază de bilet de trimitere
Pachet cu mic dejun
Cameră modernizată
nu se valorifică
1170
Cameră standard
1290 nu se valorifică
1890
Pachet cu demipensiune
Cameră modernizată
1890
2250
1770
Cameră standard
1770
1890
600
Supliment cameră modernizată regim single/sejur
600
960
480
480
Supliment cameră standard regim single/sejur
480
Supliment pensiune completă/sejur
600
Supliment acces bazin cu apă minerală 1,5 oră pentru weekend 10 lei/pers/zi. Pentru zilele de vineri şi sâmbătă se
valorifică cu tarifele de MD, DP şi PC doar cu acces la bazin (1 sesiune de 1,5 oră pentru fiecare noapte
rezervată).
Menţiuni:
 Pentru optimizarea zilelor de tratament intrarea se face în zilele de duminică. Tratamentul balnear se
efectuează de luni până vineri.
 Pentru a putea beneficia de cele 1 sau 2 proceduri suplimentare decontate de CNAS este nevoie să se
aducă bilet de trimitere de la medicul de familie respectiv să se prezinte cardul de sănătate.
 Tipurile de tratament/proceduri vor fi stabilite de medicul balneolog la baza consultaţiei.
 Micul dejun este bufet suedez. Demipensiunea include micul dejun şi cina bufet. Suplimentul de
pensiunea completă este notă cont în valoare de 50 lei/zi/persoană, care se poate adăuga la pachetul cu
demipensiune.
 Tarifele sunt exprimate în lei, includ TVA.
 Pentru turiştii cazaţi care au împlinit vârsta de 14 ani se aplică o taxă locală de 2 lei/pers./noapte, care
va fi achiat de turist la recepţie.
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Informații utile
 -sunt 2 tipuri de camere 2* standard, nerenovat si 3* modernizat ,mobilier schimbat, baie cu cabina dus
 toate camerele sunt Twin, sunt dotate cu baie proprie, balcon, televizor,
 nu avem paturi matrimoniale, apartamente , si nici centru SPA sau piscina in cadrul hotelului
 exista piscina cu apa minerala CO2 in cadrul bazei de tratament, dar poate fi folosita exclusiv pentru
tratament (la prescriptie medicala)
 pachetele cu tratament balnear includ 2 proceduri/zi/pers. In afara de acestea turistii pot beneficia de 2
proceduri in plus/pers/zi daca aduc bilet de trimitere de la medicul de familie
 demipensiunea include mic dejun + cina bufet suedez
 suplimentul pentru pensiune completa (pranz) este nota in contul camerei (sold) , receptia nu elibereaza
bonuri valorice.
In conformitate cu Hotararea Consiliului Local Baile Tusnad 28/2019 inceapand cu 01.02.2020 la receptie se va
incasa Taxa speciala de promovare a statiunii Baile Tusnad in valoare de 2 lei/turist/noapte de cazare. Sunt
exceptati de la plata taxei copiii cu varsta sub 14 ani.

 Turistii vor putea beneficia de tratament balnear doar in cazul in care se rezerva pachete de
tratament. Durata minima de tratament este 5 zile, recomandabil este de 10 zile.
- In cazul pachetelor balneare pentru optimizarea zilelor de tratament intrarea se face in zilele de
duminica. Tratamentul balnear se efectueaza de luni pana vineri. La pachetele balneare de la Hotel
Tusnad pentru a putea beneficia de cele +1 sau 2 proceduri decontate de Casa de sanatate este
nevoie sa se aduca bilet de trimitere de la medicul de familie respectiv sa se prezinte cardul de
sanatate.
 Hotel Tusnad isi reia activitatea duminica, 28.02.2021.
 Micul dejun respectiv cina din ofertele cu demipensiune este bufet. In cazul suplimentului de pensiune
competa, pranzul este cu alegere de meniu.
 Bazinul cu apa minerala carbogazoasa va functiona. Folosirea acestuia constituie o procedura si este
pe baza de recomandare medicala, in urma consultatiei initiale. La fel si mofeta cu emanatii CO2
 Pentru a beneficia de procedurile suplimentare din pachet, toti turistii trebuie sa prezinte biletul de
trimitere de la medicul de familie si cardul de sanatate.
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Balvanyos
Hotel: Grand Hotel Balvanyos 4*
Tip cameră

Suprafată

Tarif/noapte cazare

cu mic dejun

01.01.-24.12.2021
Single standard
Twin sau Queen standard
Single superior
Twin sau Queen superior
Junior suite
Apartament cu 2 dormitoare
Apartament cu 1 dormitor
Villa Panorama
Apartament cu 4 dormitoare
Villa Panorama

22 - 26 mp
22 - 26 mp
30 - 36 mp
30 - 36 mp
40 - 45 mp
70 mp
39 mp

Vineri - Duminică
415
505
455
585
615
1225
640

Luni - Joi
365
455
400
535
560
1065
640

140 mp

1680

1680

Tarifele reprezintă contravaloarea cazării cu mic dejun, precum și:
Acces GRATUIT în Grand Santerra Spa în funcție de disponibilități (garantat 2ore/zi) la piscine, saune, baie cu
aburi, camera salină și sala de fitness;
Internet GRATUIT - disponibil wireless în spațiile comune și în camere;
Parcare GRATUITĂ;
Copiii până în 6 ani împliniți (în cameră cu părinții, fără pat suplimentar) beneficiază de gratuitate la cazare și mic
dejun;
Copiii având între 7 - 14 ani împliniți au gratuitate la cazare (în cameră cu părinții, fără pat suplimentar) iar micul
dejun este de 49 lei / copil / zi;
Tariful pentru serviciul „pat suplimentar” este de 122 lei / noapte cu mic dejun inclus;
Pentru copiii de peste 14 ani care ocupă loc în cameră se achită tarif integral;
Important !!!
Check-in-ul se efectuează după ora 16:00 iar check-out-ul cel târziu până la ora 12:00.
Pentru late check-out se percepe 10% / oră din tariful pe o zi afișat la recepție aferent camerei respective, în
limita a 4 ore, cu anunțarea în prealabil a recepției, în condiții de disponibilitate.
Din considerente igienico-sanitare, accesul animalelor de companie este strict interzis.
Nu se acceptă introducerea și consumul în spațiile comune de băuturi alcoolice și nealcoolice, altele decât
cele comercializate în cadrul locației.
Disponibilitatea extraserviciilor poate fi obținută prin rezervare prealabilă.
În toate spațiile închise din cadrul Balvanyos Resort fumatul este strict interzis.
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SPA WEEKEND
PACHET 2 NOPȚI 900 lei / PERSOANĂ
VALABIL ÎN PERIOADA: 02.01.- 30.06.2020 și 01.09. - 23.12.2020
ZIUA INTRĂRII: VINERI
Pachetul include:
• Cazare: 2 nopți (loc în cameră dublă standard) cu mic dejun
• Masă cu credit pe cameră, 80 lei/zi, prânz sau cină, utilizabil în restaurantele resortului
• Acces nelimitat la circuitul termal din Grand Santerra Spa (piscine, saune, baie cu aburi, salină)
• Un masaj de 50 minute la alegere - masaj aromatic pure altitude, rituel a la bougie sau terra vulcanica
Facilități incluse:
• Parcare
• Wifi
• Drumeții montane la atracțiile turistice din zonă, cu ghidul resortului, la cerere
• Sală de fitness
Reducere 25 % din tarifele de recepție la serviciile contra cost:
• Acces la Balvanyos Adventure Park
• Închirieri biciclete
• Biliard, tenis de masă
• Teren multifuncțional de sport
Copii până la 6 ani care stau în cameră cu părinții, fără pat suplimentar, beneficiază de gratuitate.
Copiii între 6 - 14 ani care stau în cameră cu părinții, fără pat suplimentar, plătesc 48 lei/zi, contravaloarea micului dejun.
Pentru copiii între 6 - 14 ani, dacă se solicită pat suplimentar, se achită 119 lei / noapte, cu acces spa și mic dejun inclus.
Supliment pentru loc în cameră single: 340 lei / sejur / pers.
Supliment pentru cameră superioară: 105 lei / sejur / pers.
Supliment pentru cameră Junior suite: 128 lei / sejur / pers.

BALVANYOS, PĂMÂNT VINDECĂTOR!
BALNEO - FIZIOTERAPIE
PACHET 5 NOPȚI
2230 lei / PERSOANĂ
VALABIL ÎN PERIOADA: 02.01.- 30.06.2020 și 01.09. - 23.12.2020
ZIUA INTRĂRII: DUMINICĂ
Procedurile medicale din cadrul pachetului sunt recomandate la tratarea afecțiunilor: cardiovasculare, locomotorii, neuro-endocrine și respiratorii.
Procedurile medicale recomandate:
• Hidroterapie / piscină sărată
• Kinetoterapie / masaj terapeutic
• Împachetări la cald
• Camera salină
• Magnetoterapie, laseroterapie, ultrasunete, electroterapie
Bonus:
• Aerul pur de munte
• Izvoarele vindecătoare din Balvanyos la 5 / 10 min. distanță
• Drumeții montane la atracțiile turistice din zonă, cu ghidul resortului, la cerere
• Mofetă - Peșterea Puturoasa - la 20 minute distanță
• Sală de ﬁtness, dotată cu aparatură profesională Life Fitness
Pachetul include:
• Cazare: 5 nopți (loc în cameră dublă standard) cu mic dejun
• Masă cu credit pe cameră, 80 lei/zi, prânz sau cină, utilizabil în restaurantele resortului
• Acces la circuitul termal din Grand Santerra Spa (piscine, saune, baie cu aburi)
• Consultație inițială - medic balneolog - luni
• 5 zile de tratament cu 3 proceduri pe zi (luni-vineri), la recomandarea medicului balneolog
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:

Copiii până la 6 ani care stau în cameră cu, părinții, fără pat suplimentar, beneﬁciază de gratuitate la cazare și mic dejun.
Copiii între 6 - 14 ani care stau în cameră cu părinții, fără pat suplimentar, plătesc 48 lei/zi, contravaloarea micului dejun.
Pentru copiii între 6 - 14 ani, dacă se solicită pat suplimentar, se achită 119 lei / noapte, cu acces spa și mic dejun inclus.
Supliment pentru loc în cameră single: 950 lei / sejur / pers.
Supliment pentru cameră superioară: 356 lei / sejur / pers.
Supliment pentru cameră Junior Suite: 415 lei / sejur / pers.

BALVANYOS, PĂMÂNT VINDECĂTOR!
BALNEO - FIZIOTERAPIE
PACHET 10 NOPȚI
4030 lei/ PERSOANĂ
VALABIL ÎN PERIOADA: 02.01.- 30.06.2020 și 01.09. - 23.12.2020
ZIUA INTRĂRII: DUMINICĂ
Procedurile medicale din cadrul pachetului sunt recomandate la tratarea afecțiunilor: cardiovasculare, locomotorii, neuro-endocrine și respiratorii.
Procedurile medicale recomandate:
• Hidroterapie / piscină sărată
• Kinetoterapie / masaj terapeutic
• Împachetări la cald
• Camera salină
• Magnetoterapie, laseroterapie, ultrasunete, electroterapie
Bonus:
• Aerul pur de munte
• Izvoarele vindecătoare din Balvanyos la 5 / 10 min. distanță
• Drumeții montane la atracțiile turistice din zonă, cu ghidul resortului, la cerere
• Mofetă - Peșterea Puturoasa

- la 20 minute distanță

• Sală de ﬁtness, dotată cu aparatură profesională Life Fitness

Pachetul include:
• Cazare: 10 nopți (loc în cameră dublă standard) cu mic dejun
• Masă cu credit pe cameră, 80 lei/zi, prânz sau cină, utilizabil în restaurantele resortului
• Acces la circuitul termal din Grand Santerra Spa (piscine, saune, baie cu aburi)
• Consultație inițială - medic balneolog - luni
• 9 zile de tratament cu 3 proceduri pe zi (luni-duminică), la recomandarea medicului balneolog

:

Copiii până la 6 ani care stau în cameră cu, părinții, fără pat suplimentar, beneﬁciază de gratuitate la cazare și mic dejun.
Copiii între 6 - 14 ani care stau în cameră cu părinții, fără pat suplimentar, plătesc 48 lei/zi, contravaloarea micului dejun.
Pentru copiii între 6 - 14 ani, dacă se solicită pat suplimentar, se achită 119 lei / noapte, cu acces spa și mic dejun inclus.
Supliment pentru loc în cameră single: 1900 lei / sejur / pers.
Supliment pentru cameră superioară: 715 lei / sejur / pers.
Supliment pentru cameră Junior Suite: 950 lei / sejur / pers.

ENTERTAINMENT, SPORT & NATURE
PACHET 2 NOPȚI

940 LEI / PERSOANĂ

VALABIL ÎN PERIOADA: 01.04.- 30.06.2020 și 01.09. - 31.10.2020
ZIUA INTRĂRII: ORICARE

Pachetul include:
• Cazare: 2 nopți (loc în cameră dublă standard) cu mic dejun
• Masă cu credit pe cameră, 80 lei/zi, prânz sau cină, utilizabil în restaurantele resortului
• Acces la circuitul termal din Grand Santerra Spa (piscine, saune, baie cu aburi, salină)
• Ședință X-body - 40 min. sau antrenament cu personal trainer
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• Acces nelimitat la Balvanyos Adventure Park, în funcție de sezon
• Acces liber la biciclete, în funcție de sezon

Facilități incluse:
• Parcare
• Wiﬁ
• Drumeții montane la atracțiile turistice din zonă, cu ghidul resortului, la cerere
• Sală de ﬁtness
Reducere 25 % din tarifele de recepție la serviciile contra cost:
• Biliard, tenis de masă
• Teren multifuncțional de sport
Copiii până la 6 ani care stau în cameră cu părinții, fără pat suplimentar, beneﬁciază de gratuitate la cazare și
mic dejun. Copiii între 6 -14 ani care stau în cameră cu părinții plătesc 50% din tariful pachetului.
Copiii cazați în cameră separată de părinți plătesc tariful integral al pachetului.
Supliment pentru loc în cameră single: 380 lei / sejur / pers.
Supliment de weekend: 95 lei / sejur / pers.
Supliment pentru cameră superioară: 143 lei / sejur / pers.
Supliment pentru cameră Junior Suite: 166 lei / sejur / pers.

GOURMETWEEKEND
PACHET 2 NOPȚI

1315 LEI / PERSOANĂ

VALABIL ÎN PERIOADA: 02.01.- 30.06.2020 și 01.09. - 23.12.2020
ZIUA INTRĂRII: JOI SAU VINERI

Pachetul include:
•
Cazare: 2 nopți (loc în cameră dublă standard) cu mic dejun (în restaurantul principal)
•
Credit pe cameră pentru masă 500 lei/persoană/sejur, utilizabil exclusiv în restaurantul FORK cu
speciﬁc ﬁne dining (se poate opta pentru tasting meniu 5 sau 9 feluri sau a la carte)
•
Acces nelimitat la circuitul termal din Grand Santerra Spa (piscine, saune, baie cu aburi, salină și
sala de ﬁtness)
•
Masaj VIP Terra Vulcanica - 80 min.
Facilități incluse:
•
Parcare
•
Wiﬁ
•
Drumeții montane la atracțiile turistice din zonă, cu ghidul resortului, la cerere
Reducere 25 % din tarifele de recepție la serviciile contra cost:
•
Acces la Balvanyos Adventure Park
•
Biliard, tenis de masă
•
Închiriere teren multifuncțional de sport și biciclete
Copiii până la 6 ani care stau în cameră cu părinții, fără pat suplimentar, beneﬁciază de gratuitate la cazare și
mic dejun. Copiii între 6 - 14 ani care stau în cameră cu părinții, fără pat suplimentar, plătesc 48 lei/zi,
contravaloarea micului dejun. Pentru copiii între 6 - 14 ani, dacă se solicită pat suplimentar, se achită 119 lei
/ noapte, cu acces spa și mic dejun inclus.
Supliment pentru loc în cameră single: 380 lei / sejur / pers.
Supliment pentru cameră superioară: 143 lei / sejur / pers.
Supliment pentru cameră Junior Suite: 166 lei / sejur / pers.
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GRAND SANTERRA
FREE YOUR MIND TO HEAL YOUR BODY
PACHET 6 NOPȚI
2425 lei / PERSOANĂ
VALABIL ÎN PERIOADA: 02.01.- 30.06.2020 și 01.09. - 23.12.2020
ZIUA INTRĂRII: ORICARE
Pachetul include:
• Cazare: 6 nopți (loc în cameră dublă standard) cu mic dejun
• Masă cu credit pe cameră, 80 lei/zi, prânz sau cină, utilizabil în restaurantele resortului
• Acces nelimitat la circuitul termal din Grand Santerra Spa (piscine, saune, baie cu aburi, salină)
• Rasul în doi - purificare cu Argilă Albastră de Transilvania în baie cu vapori - 45 min.
• Blanc comme Neige, pentru Ea - împachetare corporală în cremă de Floare de Colț - 50 min.
• Masaj aromatic cu pietre vulcanice, pentru El - cel mai eficient tratament spa pentru reducerea stresului
- 50 min.
• Observarea urșilor din observator cu geam - oglindă (program de 3 ore)
Facilități incluse:
• Parcare
• Wifi
• Drumeții montane la atracțiile turistice din zonă, cu ghidul resortului, la cerere
• Sală de fitness
Reducere 25 % din tarifele de recepție la serviciile contra cost:
• Acces la Balvanyos Adventure Park
• Închirieri biciclete
• Biliard, tenis de masă
• Teren multifuncțional de sport
Copiii până la 6 ani care stau în cameră cu părinții, fără pat suplimentar beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun.
Copiii între 6 - 14 ani care stau în cameră cu părinții, fără pat suplimentar, plătesc 48 lei/zi, contravaloarea micului dejun.
Pentru copiii între 6 - 14 ani, dacă se solicită pat suplimentar, se achită 119 lei/ noapte, cu acces spa și mic dejun inclus.
Supliment pentru loc în cameră single: 1140 lei / sejur / pers.
Supliment pentru cameră superioară: 430 lei / sejur / pers.
Supliment pentru cameră Junior Suite: 500 lei / sejur / pers.

RELAXARE IN BALVANYOS
PACHET 4 NOPȚI
1500 / PERSOANĂ
VALABIL ÎN PERIOADA: 02.01.- 30.06.2020 și 01.09. - 23.12.2020
ZIUA INTRĂRII: DUMINICĂ SAU LUNI
Pachetul include:
• Cazare: 4 nopți (loc în cameră dublă standard) cu mic dejun
• Masă cu credit pe cameră, 80 lei/zi, prânz sau cină, utilizabil în restaurantele resortului
• Acces nelimitat la circuitul termal din Grand Santerra Spa (piscine, saune, baie cu aburi, salină)
• Rasul în doi - purificare cu Argilă Albastră de Transilvania în baie cu vapori - 45 min.
• Un masaj de 30 minute la alegere - scalp masaj, top heaven sau wellbeing
Facilități incluse:
• Parcare
• Wifi
• Drumeții montane la atracțiile turistice din zonă, cu ghidul resortului, la cerere
• Sală de fitness
Reducere 25 % din tarifele de recepție la serviciile contra cost:
• Acces la Balvanyos Adventure Park
• Închirieri biciclete
• Biliard, tenis de masă
• Teren multifuncțional de sport
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Copiii până la 6 ani care stau în cameră cu părinții, fără pat suplimentar beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun.
Copiii între 6 - 14 ani care stau în cameră cu părinții, fără pat suplimentar, plătesc 48 lei/zi, contravaloarea micului dejun.
Pentru copiii între 6 - 14 ani, dacă se solicită pat suplimentar, se achită 119 lei / noapte, cu acces spa și mic dejun inclus.
Supliment pentru loc în cameră single: 760 lei / sejur / pers.
Supliment pentru cameră superioară: 285 lei / sejur / pers.
Supliment pentru cameră Junior Suite: 335 lei / sejur / pers

SPORT & WELLNESS
PACHET 4 NOPȚI
1650 lei / PERSOANĂ
VALABIL ÎN PERIOADA: 01.04.- 30.06.2020 și 01.09. - 31.10.2020
ZIUA INTRĂRII: DUMINICĂ SAU LUNI
Pachetul include:
• Cazare 4 nopți (loc în cameră dublă standard) cu mic dejun
• Masă cu credit pe cameră, 80 lei/zi, prânz sau cină, utilizabil în restaurantele resortului
• Acces nelimitat la circuitul termal din Grand Santerra Spa (piscine, saune, baie cu aburi, salină)
• Ședință X-body - 40 min. sau antrenament cu personal trainer
• Observarea urșilor din observator cu geam - oglindă (program de 3 ore)
• Acces nelimitat la sala de fitness
• Acces nelimitat la Balvanyos Adventure Park, în funcție de sezon
• Acces liber la biciclete, în funcție de sezon
• Acces liber la terenul multifuncțional de sport, biliard și tenis de masă
Facilități incluse:
• Parcare
• Wifi
• Drumeții montane la atracțiile turistice din zonă, cu ghidul resortului, la cerere
Copiii până la 6 ani care stau în cameră cu părinții, fără pat suplimentar, beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun.
Copiii între 6 - 14 ani care stau în cameră cu părinții, fără pat suplimentar, plătesc 48 lei/zi, contravaloarea micului dejun.
Pentru copiii între 6 - 14 ani, dacă se solicită pat suplimentar, se achită 119 lei/ noapte, cu acces spa și mic dejun inclus.
Supliment pentru loc în cameră single: 760 lei / sejur / pers.
Supliment pentru cameră superioară: 285 lei / sejur / pers.
Supliment pentru cameră Junior suite: 335 lei / sejur / pers.
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Bazna, Sibiu
Bassen Pension 3*
OFERTA

PERIOADA

standard (cazare + mic
dejun)
standard (cazare + mic
dejun)
standard (cazare + mic
dejun)

01.01.2021 –
14.06.2021
15.06.2021 15.09.2021
16.09.2021 20.12.2021

TARIFE/
DBL
150 LEI

TARIFE/
CASUTE
130 LEI

TARIFE/
SGL
140 LEI

TERMEN PLATA

200 LEI

170 LEI

180 LEI

MIN.72 ORE
INAINTE

150 LEI

130 LEI
(16.09 –
31.10)

130 LEI

MIN.72 ORE
INAINTE

MIN.72 ORE
INAINTE

COPII:
0-1.99 ani – Gratuit
2-14 ani- 50 % din tariful de cazare ( in camera cu doi adulti)
14-17.99 ani – 75 % din tariful de cazare ( in camera cu doi adulti)
Masa : demipensiune : 50 lei / pers / zi, pensiune completa : 80 lei / pers / zi. Masa se serveste in regim de
pensiune, meniul fiind fix si prestabilit cu turistii cu o zi inainte. Meniurile sunt traditionale si specifice
zonei.
NOTA: Ofertele standard si cele de tratament nu sunt valabile in perioada sarbatorilor sau in perioada de
valabilitate a celorlalte oferte speciale prezente mai sus.
Politica pentru animale de companie
Taxa pentru animale de companie este de 60 lei / zi / animal de companie. Proprietarul trebuie sa se ocupe
de curatenia si de hrana pentru animalul de companie si isi asuma orice distrugere facuta de acesta.
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Băile Govora
Hotel OLTENIA 3*
Capacitate hotel: 49 garsoniere ***, 70 camere duble ***, 46 camere duble **, sala de conferinte cu o
capacitate de 100 de locuri. Camerele duble 3* sunt dotate cu televizor si minibar, garsonierele sunt dotate
cu televizor, minibar si aer conditionat.
Restaurante/Baruri: Restaurantul OLTENIA *** cu o capacitate de 130 locuri; Restaurantul – Pensiune
OLTENIA *** cu o capacitate de 144 locuri.
Tratamente balneare: Baza de tratament a hotelului este destinata tratarii urmatoarelor afectiuni: afectiunile
cailor respiratorii, otorinolaringologice, reumatismale si afectiunilor asociate. In tratamente se folosesc
apele minerale iodurate, sulfuroase si cele sulfuroase slab bicarbonatate.
Proceduri majore : aerosoli individuali, pulverizatii camera, bai generale si partiale la cada, aplicatii
parafina, bai galvanice.
Proceduri adiacente: inhaloterapie cu medicamente, electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, solux,
kinetoterapie de grup la sala, cura de teren, ultraviolete.
Agrement/Sport: piscina in aer liber; Centru SPA (sauna umeda si uscata, piscina, bazin iod, sala fitness,
jacuzzi). Perioada de functionare: 15.06 – 15.09.2021.

Pachete Odihna (lei/zi/persoana)
Pentru sejururi de minim 3 nopti
Loc in DBL 3*, pensiune completa meniu fix
Loc in DBL 3*, fisa cont de 50 lei/zi
Loc in DBL 3*, fisa cont de 70 lei/zi
Loc in garsoniera 3*, pensiune completa meniu fix
Loc in garsoniera 3*, fisa cont de 50 lei/zi
Loc in garsoniera 3*, fisa cont de 70 lei/zi
Supliment single – DBL 3* (lei/zi)
Supliment single – garsoniera 3* (lei/zi)

14.03-30.04

01.05 – 26.06
12.09 – 15.12

27.06 –
11.09

133
133
x
x
x
x

150
150
x
160
160
x

165
x
180
180
x
190

53
x

64
76

x
x

Turistii cazati in hotel vor beneficia de acces gratuit la piscina exterioara si la centrul SPA, in
perioada de functionare a acestora.
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.




In cazul pachetelor cu pensiune completa (meniu fix) se intra cu cina si se iese cu
pranzul.
Check-in-ul se va face incepand cu ora 18.00, iar check-out-ul pana in ora 14.00.
 Valoarea pensiunii complete este de 65 lei/zi/persoana.
 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 (se poate instala doar in garsoniera).
 Nu se accepta cazarea persoanelor insotite de animale de companie.
 Daca se solicita meniu fix pentru copii de pana la 12 ani, tariful este de 40 lei/zi/persoana.
 Suma alocata la masa, in cazul pachetelor cu fisa cont, se poate suplimenta.
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Pachete Tratament (lei/zi/persoana)
Pentru sejururi de minim 5 nopti

14.0330.04

01.05 – 26.06
12.09 – 15.12

27.06 –
11.09

Tarifele sunt valabile doar cu conditia prezentarii biletului de trimitere de la
medicul de familie si a cardului de sanatate
Loc in DBL 3*, pensiune completa meniu fix, tratament 3
proc/zi L-S
Loc in DBL 3*, fisa cont de 50 lei/zi, tratament 3 proc/zi L-S
Loc in DBL 3*, fisa cont de 70 lei/zi, tratament 3 proc/zi L-S
Loc in garsoniera 3*, pensiune completa meniu fix, tratament
3 proc/zi L-S
Loc in garsoniera 3*, fisa cont de 50 lei/zi, tratament 3 proc/zi
L-S
Loc in garsoniera 3*, fisa cont de 70 lei/zi, tratament 3 proc/zi
L-S

133

150

165

133
x
x

150
x
160

x
180
180

x

160

x

x

x

190

Tratament (pentru persoane neasigurate sau care nu se
prezinta cu documentele solicitate: cardul de sanatate si biletul
de trimitere) 3 proceduri/zi L-S
Supliment single – DBL 3* (lei/zi )
Supliment single – garsoniera 3* (lei/zi )

45

45

45

53
x

64
76

x
x

Pentru copiii cu varsta pana la 12 ani se acorda gratuit 2 proceduri de tratament pe zi, in baza
biletului de trimitere de la medicul de familie si a copiei certificatului de nastere.
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Băile Govora
Hotel: Palace 4*
4* Extrasezon

Cazare cu mic dejun
Cam dubla

1 Ian -31 Mai;15 Sept-31 Dec
Tarife
Tarif min 5 nopti
Tarif grupuri (minim 20 pers.)
4* Sezon
1 Iunie -15 Septembrie
Tarife
Tarif min 5 nopti
Tarif grupuri (minim 20 pers.)
3* Extrasezon
1 Ian -31 Mai;15 Sept-31 Dec
Tarife
Tarif min 5 nopti
Tarif grupuri (minim 20 pers.)

(2 persoane)
319
264
231

Single

Apartament

253
215
182

(2 persoane)
374
314
275

Cam dubla
(2 persoane)
363
286
264

Single

Cam dubla
(2 persoane)
275
215
204

Single

292
226
209

215
165
154

Apartament
(2 persoane)
429
336
319
Apartament
(2 persoane)
325
253
237

3* Sezon
1 Iunie -15 Septembrie

Cam dubla
Single
Apartament
(2 persoane)
(2 persoane)
Tarife
319
253
374
Tarif min 5 nopti
248
198
292
Tarif grupuri (minim 20 pers.)
231
182
275
In tariful de cazare este inclus micul dejun, acces la SPA (piscine, jacuzzi, saune), parcare, internet
wifi sau prin cablu, TVA, taxa locala.
Tarife cazare copii:
 sub 4 ani beneficiaza de gratuitate la cazare(fara pat suplimentar), mic dejun, balneo si SPA.
 intre 4 – 7 ani cazare(fara pat suplimentar), cura-balneo si SPA – gratuit.
 Mic dejun – 40 lei/zi.
 intre 7 – 14 ani cazare cu pat suplimentar, mic dejun si SPA = 88 lei/zi/copil.
 peste 14 ani – tarif intreg adult.
Servicii de masa:
– demipensiune – 65 lei / zi / persoana – fisa cont
- pensiune completa 110 lei / zi / persoana – fisa cont
Tarife cura Balneo-SPA cuprinde 3 proceduri/zi/pers de luni pana vineri si consultatia de specialitate:
Electroterapie/Electrostimulare neuromusculara, Magnetoterapie, Ultrasonoaerosoli, Kinetoterapie
individuala si de grup, Hidrokinetoterapie, Inhalatii, Pulverizatii, Ionizari/ Ionogalvanizari/ Bai galvanice,
Curenti diadinamici, Curenti interferentiali, Curenti Trabert, Curenti de medie frecventa/ Curenti de joasa
frecventa analgezici, Tens, Unde scurte, Ultrasunet, Sonoforeza, Solux, Bazin balneatie apa minerala iod.
1. Gratuit copii 0 – 7 ani conform copie certificat de nastere
2. Intre 7-14 ani: 15 lei/zi/copil (3 proceduri/zi)
3. Peste 14 ani: 38 lei/zi/pers (3 proceduri/zi)
4. Examinare de specialitate: 25 lei/pers
5. Ambulatoriu: examinare de specialitate - 50 lei/ persoana
6. Ambulatoriu: examinare copil – 25 lei/ copil
7.
8.
9.
10.
11.

Gratuit copii 0 – 7 ani conform copie certificat de nastere
Intre 7-14 ani: 15 lei/zi/copil (3 proceduri/zi)
Peste 14 ani: 38 lei/zi/pers (3 proceduri/zi)
Examinare de specialitate: 25 lei/pers
Ambulatoriu: examinare de specialitate - 50 lei/ persoana
Ambulatoriu: examinare copil – 25 lei/ copil
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Cazare camera dubla ****

1265 lei x 2 persoane = 2530 lei/ camera/ sejur

Cazare camera single ****

1540 lei/ camera/ sejur

Pachetul cuprinde:
-

-

5 nopti de cazare cu mic dejun inclus, tva si taxa locala;
Demipensiune ( bufet suedez si Soft Drinks)/ persoana adulta; ( duminica – cina, de luni –
joi - pranz)
Examinare medicala de specialitate
5 zile cura balneo ( 3 proceduri/ zi/ persoana)
Electroterapie/Electrostimulare neuromusculara, Magnetoterapie, Ultrasonoaerosoli,
Kinetoterapie individuala si de grup, Hidrokinetoterapie, Inhalatii, Pulverizatii, Ionizari/
Ionogalvanizari/ Bai galvanice, Curenti diadinamici, Curenti interferentiali, Curenti
Trabert, Curenti de medie frecventa/ Curenti de joasa frecventa analgezici, Tens, Unde
scurte, Ultrasunet, Sonoforeza, Solux, Bazin balneatie apa minerala iod.
1 Procedura Relax - Herbalsauna/ Criosauna/ sejur – BONUS !!!
Exercitii respiratorii – BONUS !!!
Acces SPA ( bazin/ piscina adulti hidroterapie, bazin/ piscina copii hidroterapie, Jacuzzi
hidroterapie, sauna cu infrarosu, shock shower, ice bucket – fantana gheata, hammam);
Parcare & Wifi gratuit
Masaje, hidromasaje cu esenta de brad si impachetari cu namol terapeutic si de
infrumusetare – contra cost

Oferta este valabila cu intrare in ziua de duminica.
In week-end baza de tratament este inchisa.
Check-in dupa orele 14:00 / Check-out pana la orele 12:00
Baza de tratament este deschisa de Luni pana Vineri intre orele 8:00 – 15:00
Consultatia de specialitate se efectueaza dimineata intre orele 8:00 – 10:00
Tarife copii:
Copiii pană la 4 ani cazare, mic dejun și cură balneo gratuit (fară pat suplimentar)
Copii 4 – 7 ani - cazare și cură balneo gratuit (fară pat suplimentar). Mic dejun – 40 lei /zi /copil + 40 lei pranz/ cina bufet suedez
Copii 7 – 14 ani - 80 lei / zi (pat suplimentar cu mic dejun inclus) + 80 lei pranz/ cina bufet suedez

Oferta “ Imuno Plus “
( ianuarie – 28 mai 2021)
Cazare camera dubla ****
1089 lei x 2 persoane = 2178 lei/ camera/ sejur
Cazare camera single ****
1419 lei/ camera/ sejur
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Pachetul cuprinde:
 5 nopti de cazare cu mic dejun inclus, tva si taxa locala;
 Demipensiune ( pranz sau cina cu meniu fix - prestabilit)/ persoana adulta;
o ( alegerea mesei dorite se va face in momentul rezervarii)
 Examinare medicala de specialitate
 5 zile cura balneo ( 3 proceduri/ zi/ persoana)
o Electroterapie/Electrostimulare neuromusculara, Magnetoterapie, Ultrasonoaerosoli, Kinetoterapie
individuala si de grup, Hidrokinetoterapie, Inhalatii, Pulverizatii, Ionizari/ Ionogalvanizari/ Bai
galvanice, Curenti diadinamici, Curenti interferentiali, Curenti Trabert, Curenti de medie frecventa/
Curenti de joasa frecventa analgezici, Tens, Unde scurte, Ultrasunet, Sonoforeza, Solux, Bazin
balneatie apa minerala iod.
 1 Procedura Relax - Herbalsauna/ Criosauna/ sejur – BONUS !!!
 Exercitii respiratorii – BONUS !!!
 Acces SPA ( bazin/ piscina adulti hidroterapie, bazin/ piscina copii hidroterapie, Jacuzzi hidroterapie, sauna
cu infrarosu, shock shower, ice bucket – fantana gheata, hammam);
 Parcare & Wifi gratuit
 Masaje, hidromasaje cu esenta de brad si impachetari cu namol terapeutic si de infrumusetare – contra
cost
Oferta este valabila cu intrare in ziua de duminica.
Pentru un sejur mai mare de 5 nopti, la restaurant in zilele de vineri si sambata se va comanda a la carte.
In week-end baza de tratament este inchisa.
Check-in dupa orele 14:00 / Check-out pana la orele 12:00
Baza de tratament este deschisa de Luni pana Vineri intre orele 8:00 – 15:00
Consultatia de specialitate se efectueaza in functie de programare
Tarife copii:
Copiii pană la 4 ani cazare, mic dejun și cură balneo gratuit (fară pat suplimentar)
Copiii 4 – 7 ani - cazare și cură balneo gratuit (fară pat suplimentar). Mic dejun – 40 lei /zi /copil
Copiii 7 – 14 ani - 88 lei / zi (pat suplimentar cu mic dejun inclus)
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Cazare camera dubla ****
Cazare camera single ****

1210 lei x 2 persoane = 2420 lei/ camera/ sejur
1458 lei/ camera/ sejur

Pachetul cuprinde:
-

5 nopti de cazare cu mic dejun inclus, tva si taxa locala;

-

Demipensiune ( pranz sau cina cu meniu fix - prestabilit)/ persoana adulta;
( alegerea mesei dorite se va face in momentul rezervarii)

-

Examinare medicala de specialitate

-

5 zile cura balneo ( 3 proceduri/ zi/ persoana)

Electroterapie/Electrostimulare neuromusculara, Magnetoterapie, Ultrasonoaerosoli, Kinetoterapie ind
Hidrokinetoterapie, Inhalatii, Pulverizatii, Ionizari/ Ionogalvanizari/ Bai galvanice, Curenti diadinamici
Trabert, Curenti de medie frecventa/ Curenti de joasa frecventa analgezici, Tens, Unde scurte, Ultrasune
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apa minerala iod.
-

1 Procedura Relax - Herbalsauna/ Criosauna/ sejur – BONUS !!!

-

Exercitii respiratorii – BONUS !!!

-

Acces SPA ( bazin/ piscina adulti hidroterapie, bazin/ piscina copii hidroterapie, Jacuzzi hidroterapie, sa
bucket – fantana gheata, hammam);

-

Parcare & Wifi gratuit

-

Masaje, hidromasaje cu esenta de brad si impachetari cu namol terapeutic si de infrumusetare – co

Oferta este valabila cu intrare in ziua de duminica.
Pentru un sejur mai mare de 5 nopti, la restaurant in zilele de vineri si sambata se va comanda a la carte.
In week-end baza de tratament este inchisa.
Check-in dupa orele 14:00 / Check-out pana la orele 12:00
Baza de tratament este deschisa de Luni pana Vineri intre orele 8:00 – 15:00
Consultatia de specialitate se efectueaza in functie de programare
Tarife copii:
Copiii pană la 4 ani cazare, mic dejun și cură balneo gratuit (fară pat suplimentar)
Copiii 4 – 7 ani - cazare și cură balneo gratuit (fară pat suplimentar). Mic dejun – 40 lei /zi /copil
Copiii 7 – 14 ani - 80 lei / zi (pat suplimentar cu mic dejun inclus)

Hotelul Palace oferă o locaţie liniştită chiar lângă un parc în staţiunea Băile Govora, un centru spa şi de tratament,
precum şi un restaurant elegant care serveşte mâncăruri din bucătăria internaţională.
Camerele pun la dispoziţie acces gratuit la internet prin cablu, TV cu ecran plat, minibar şi baie privată cu articole
de toaletă gratuite şi uscător de păr. Accesul la internet WiFi este gratuit în zonele publice.
Oaspeţii Hotelului Palace beneficiază de acces gratuit la o serie de facilităţi, printre care se numără o piscină
interioară, cadă cu hidromasaj, baie turcească, baie de aburi, saună şi centru de fitness.
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Bicaz
Complex: Adora 3*
Camera hotel dubla – 300 lei/noapte
Camera hotel tripla – 320 lei/noapte
Camera single - 250 lei/noapte
Camera vila dubla – 310 lei/noapte
Camera vila tripla – 340 lei/noapte
Căbănuța - 360 lei/noapte
Căsuța – 190 lei/noapte

Complex Adora este alegerea potrivita pentru toti cei care isi doresc sa fie inconjurati de natura.Situat la poalele Muntelui
Ceahlau,complexul nostru ofera posibilitatea de a vizita Lacul Bicaz (5km),Cheile Bicazului (25km),Lacul Rosu
(27km),orasul Piatra Neamt (28 km) si manastirile Moldovei.

Iasi, 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

Borsec
Pensiunea: Favorit Ferice 4* (margarete)
Cazare mic dejun inclus
Dublă Matrimonială cu Balcon
Luni - Miercuri > 378 lei/noapte
Joi - Duminica > 399 lei/noapte
Sarbatori > 420 lei/noapte

Dublă Twin cu Balcon
Luni - Miercuri > 362 lei/noapte
Joi - Duminica > 378 lei/noapte
Sarbatori > 399 lei/noapte

Dublă Matrimonială fără Balcon
Luni - Miercuri > 336 lei/noapte
Joi - Duminica > 347 lei/noapte
Sarbatori > 378 lei/noapte

Vila Favorit Ferice, Borsec incepe activitatea in data de 29.04.2021
CHECK IN ORA 15
CHECK OUT ORA 11
Pat suplimentar – 75 lei/noapte
Copiii până la 6 ani au gratuitate dacă nu se solicită pat suplimentar
Facilități:
 Terasa, zonă verde pentru relaxare
 Sah, cărți de joc, etc
 Lobby, șemineu
 Incalzire proprie
 Wifi, seif
 Parcare gratuită pentru clienți
 Sistem de supraveghere a spațiilor CCTV Seif
 Excursii și tururi organizate (la cerere)
 Sală de conferință cu videoproiector

Pensiunea Favorit Ferice 4 margarete este compusa din 12 camere duble din care 10 din ele au balcon, avem
restaurant cu terasa si fosior cu o capacitate de 70 de locuri in care se gasesc mancaruri tadinonale romanest,
moldovenesti dar si din bucatatria internationala.
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Cap Aurora Borsec
Vila Bella 3*
Tarife generale de receptie anul 2021
PRETURI
Camere duble
Camera single
Apartament

Cu mic dejun
240 Ron
170 Ron
300 Ron

Demipensiune
+ 35 Ron/pers
+ 35 Ron/pers
+ 35 Ron/pers

TOTAL
310 Ron
205 Ron

Pat suplimentar cu mic dejun
50 Ron/zi
Reduceri pt.copii 3-12 Ani
50%
50%
Tarifele nu sunt valabile in perioadele sarbatorilor nationale si cele religioase. Sarbatorile de
Craciun, Revelion, Sarbatorile Pascale, Rusalii, 1 Mai, 10 Mai

Oferte speciale Borsec
7 Zile/6 Nopti:
costul: de la 900 lei/Pers in camera dublă
4 Zile/3 Nopti:
costul: de la 470 lei/Pers in camera dublă
Pachetul include:
•
Demipensiune
•
Folosirea infrastructurii vilei
•
Infrastructura de wellnes, Sauna, Cabina cu sare, Sauna Infra, contra cost
•
Cada cu apa sarata, Jacuzzi contra cost
Programe opționale și cure balneare:
•
Mofetă
•
Baia Ó-Sáros (bazine cu apă minerală caldă şi rece, saună, masaj)
•
Piscină cu apă minerală termală în Topliţa, SPA Bradul
•
Cure de băut (boli gastrice, locomotori, etc.)
•
Drumetii, Poiana Zȃnelor, Grota Urşilor,
Peştera de Ghiaţă, Izvorul Străvechi, Vȃrful Făget
•
Excursii ȋn ȋmprejurime, programe turistice, pescuit, vȃnătoare
•
Piste off road
•
Plimbare cu sania trasă de cai
•
Schiat
•
Alpin parcu de aventuri
Reduceri pentru copii:
•
Intre-0-3 ani gratis ȋn pat cu părintii.
•
Intre-3-12 ani 50% reducere
* pretul de mai sus nu include folosirea: Sauna World şi jakuzzi

Oferte de schiat
Sejur 4 zile:
 4 zile/3 nopti cu demipensiune
 folosirea infrastructurii vilei:
fitness, grătar, tenis de masă, biliard
Costul:
480 lei/Pers
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Sejur 8 zile:
•
8 zile/7 nopti cu demipensiune
•
folosirea infrastructurii vilei:
fitness, grătar, tenis de masă, biliard
Costul:
1120 lei/Pers
Sauna finlandeză, cabina cu sare,
Infrasauna Jacuzzi cu apă sarată ( contra cost)
Programe opționale și cure balneare:
•
Schiat
•
Mofetă
•
Baia Ó-Sáros(bazine cu apă minerală caldă şi rece,saună, masaj)
•
Piscină cu apă minerală termală în Topliţa
•
Cure de băut (boli gastrice, locomotorii, etc.)
•
Drumetii, Poiana Zȃnelor, Grota Urşilor, Peştera de Ghiaţă,
•
Izvorul Străvechi
•
Excursii ȋn ȋmprejurime, programe turistice, pescuit, vȃnătoare
•
Piste off road
•
Plimbare cu sania trasă de cai

În inima Borsecului se afla Villa Bella, proaspãt renovata și cu siguranțã cea mai frumoasa. Vila vã
oferã 16 camere cu paturi duble, precum și cu 2 apartamente a cate 4 paturi fiecare și 10 paturi
suplimentare. Fiecare camera este dotata cu baie proprie, tv, Frigider, precum îs conexiune la internet.
Servicii : Jacuzzi și Sauna.
Vila Bella este situata lângã Aleea Îndrãgostiților și stadionul de fotbal, la marginea pãdurii și la
câteva sute de metri de pârtiile de schi, asa încât este aproape de toate punctele importante.
Localitatea Borsec se situeazã în depresiunea cu același nume, în N-e județului Harghita, la o
altitudine cuprinsã între 850-930 m. Cea mai relevantã bogãție naturalã, cãreia Borsecul îi datoreazã și
renumele, cunoscutã atât în țarã cât și în strãinãtate, o constituie izvoarele de apã mineralã, Franz Josef
a numit Regina Apelor minerale.
Servicii și programe în Borsec:
15 izvoare de apã mineralã
Izvorul Strãvechi Mofetã
Centru balnear multifuncțional
Poiana Zânelor
Peștera de Ghiațã
Grota Urșilor
Aleea Îndrãgostiților
Pârtia de schi
Sãnii trase de cai
Concursul național de sãnii trase de cãinii huski
Fantana/ bazin in gradina zanelor
Excursii în imprejurimi: Lacul Roșu, Cheile Bicazului, Munții Cãlimani, Sovata- Lacul Ursu, Toplița,
Salina Praid, Bãile Tușnad, Lacul Sfânta Ana, Miercurea Ciuc, Târgu Mureș

Borsec
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Vila Montana 4*
Tip cameră
camera dubla superioara
camera dubla deluxe
cu balcon
camera superioara
de familie - 3 pers
camera king cu balcon /2 adulti
+ 2 copii

Tarife cazare (fără masă)
DOUBLE
230 lei/noapte
290 lei/noapte

SINGLE
230 lei/noapte
290 lei/noapte

290 lei/noapte

290 lei/noapte

330 lei/noapte
330 lei/noapte
Sau
360 lei/noapte pentru 3 sau 4 persoane
Pat suplimentar 50 lei / noapte Copiii pana la 6 ani au gratuitate daca nu se solicita pat suplimentar. Paturile
suplimentare pot fi utilizate doar in Camerele de Luxe
Oferim doar micul dejun , la cerere. Nu este inclus in tariful de cazare
Mic dejun 35 lei / persoana
Mic dejun copii 17 lei / persoana ( 6-14 ani )
Vila Montana dispune de :
 proprie eco
 Wifi, seif
 Parcare gratuita pentru clienti
 Sistem de supraveghere a spatiilor CCTV Seif
 Terasa, zona verde pentru relaxare
 Teren de joaca pentru copii
 Lobby, semineu
 Sah, carti de joc, etc
 Grill, foisor, bucatarie pentru oaspeti
 Excursii si tururi organizate ( la cerere)
Contra cost:
Spalatorie , calcatorie
Convorbiri telefonice interne si internationale
Servicii de secretariat: tehnoredactare, fotocopiere si transmitere
documente
Plimbari de agrement ( trasura / sanie) circuite turistice
Organizare evenimente, cursuri
Transport auto
Camerele spatioase si luminoase sunt asezate pe 3 nivele , cu priveliste la munte, unele au balcon. Tot
mobilierul este din lemn natur , cu paturi mari si odihnitoare. Sunt dotate cu wifi, seif, tv cablu cu grup
sanitar propriu cu dus, uscator de par, cosmetice hoteliere.
Cele 8 dormitoare, cu 2 sau 3 paturi, sunt amplasate pe toate 3 nivele ale Villei, și dispun de baie privată
cu cabină de duș, uscător de păr, minibar, seif, masă de lucru si televizor LCD, precum și acces gratuit la
Wi-Fi.

Camerele spatioase si luminoase sunt asezate pe 3 nivele , cu priveliste la munte, unele au balcon. Tot
mobilierul este din lemn natur,cu paturi mari si odihnitoare.
Villa Montana dispune de toate cele necesare pentru a asigura un sejur relaxant si confortabil. Pornind de la
zona comună de odihnă, amplasată atmosferic lângă șemineu, și continuând cu sufrageria , acces la o bucătarie
complet echipată, vizitatorii au posibilitatea să-și găsească o zonă de socializare pentru orice parte a zilei sau
ocazie.
Pe lângă acestea, oaspetii Villei Montana pot beneficia de următoarele servicii: parcare gratuită, acces la
grădină si zona verde, posibilități de a găti în aer liber, terasă, teren de sport (fotbal, volei, handbal,
baschet), mic dejun (la solicitare), excursii și tururi organizate (la solicitare).
 Programul de liniste este in intervalul ; 22 ;00 - 7;00
 Nu acceptam animale de companie
 Nu acceptam copii sub 3 ani
 Nu acceptam petreceri , galagie, muzica.
 Bucataria pentru oaspeti poate fi utilizata de la 8;00 -21;30
Villa Montana și-a deschis ușa pentru vizitatori la început de 2019, oferindu-le cazare la standarde de 4
margarete si posibilitatea de a descoperi viața la munte cu adevărat autentică. Fiind amplasată pe una din
culmile mai inalte ale stațiunii turistice Borsec, Villa oferă priveliști dintre cele mai încântătoare asupra văilor
din preajma stațiunii și Munților Făget. Totodata, mărginindu-se cu o pădure de pini si aflându-se într-o zonă
foarte liniștită a stațiunii, vizitatorii noștri se pot bucura de o liniște cu adevărat copleșitoare în timpul sejurului.
De la ușa Villei, în doar 15 minute se coboară ușor până în centrul istoric al stațiunii, la Aleea
Izvoarelor, sau la bazinele Borsec. Pentru cei mai activi dintre călători, tot de aici încep traseele montane cu
dificultate redusă, cum ar fi traseele spre Grota Urșilor, Poiana Zânelor și Scaunul Rotund, dar si cele cu un
nivel de dificultate sporit – spre istoricul izvor Pierre Currie, Vârful Faget, și multe altele.
Farmecul acestora însa este că, indiferent de dificultate, vreme, sau anotimp, acestea rămân mereu deosebite si
memorabile.
Amprenta ecologică a Villei Montana a fost una din priorități în momentul proiectării acesteia. Astfel,
materialele ecologice au fost utilizate atât la construcție, cât și la izolarea termică a clădirii. Mai mult ca atât,
pentru a minimiza impactul ecologic in timpul exploatării, confortul termic în Villa este asigurat de un sistem
de încălzire german de ultima generație. Respectiv, stând la Villa Montana, puteți fi siguri că ați făcut o alegere
Eco!
Descoperiți viața la munte cu adevarat autentică! Va așteptăm la VillaMontana!
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Borsec
Pensiunea: Vila Riki 3*
Tarife CAZARE , total 22 camere ( capacitate 44persoane + 6cu pat suplimentar) + 1
apartament:
Tip Camera/
Tarife noapte (fără mic dejun)
cazare
Dubla Confort
Matrimoniala/twin
Camera triplă
Camera Single

220 LEI
275 lei
180 LEI

*Tarifele sunt valabile pe toata perioada cu exceptia ofertelor speciale si a sarbatorilor legale.

RESTAURANT/BAR
Meniu: à la carte - pana la ridicarea restrictiilor servirea se va face in regim room service sau takeaway.
Oferim servicii de catering pentru turistii cazati la alte unitati din localitate.
Preturi practicate: Mic dejun 20 lei - Pranz 45 lei - Cina 35 lei, pat suplimentar 50-60 lei
Apartamentul V.I.P. are următoarele facilităţi: în dormitorul matrimonial cadă tip Jacuzzi, living-ul
având o finisare deosebită asigură un confort special. Poate găzdui până la 4 persoane ( 2 adulti si 2
copii) făra achitarea unui tarif suplimentar.Pensiunea dispune de:
încălzire centrală independenta
balcon sau terasă
internet wireless
2 restaurante cu specific traditional si internaţional
bar de zi în ambele restaurante
ping pong
jocuri de carti, rummy, etc.
grill si foisor
terasă
Contra cost se oferă următoarele servicii:
servicii de masaj, cosmetica la cerere
saună
spalatorie, calcătorie
convorbiri telefonice interne şi international
inchirieri echipamente sportive
plimbări de agremenet (trăsură, sanie)
circuite turistice
parcare oferită gratuit clientilor hotelului
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Vila Riki este o vilă în stil romantic - montan în stațiunea Borsec, renumită pentru ospitalitate. Aceasta pune la
dispoziție 22 de camere si un apartament, un restaurant românesc, bar, terase, foisoare, camere dotate cu TV prin
cablu si WiFi gratuit, frigider in fiecare camera, parcare proprie supravegheata video, facilitati de wellness (sauna,
masaj), facilitati de recreere (exercitii fizice, meditatie, darts, baschet, ping pong, tenis/ badminton, servicii de
inchiriere biciclete). La un cost suplimentar, proprietatea oferă un serviciu de transfer de la gara Topliţa, situată la 30
de minute de mers cu maşina. La 300 de metri există o staţie de autobuz.
Se oferă mâncăruri preparate cu produse locale proaspete şi o gama variata de bauturi.
Servicii gratuite: păstrarea valorilor; depozitarea bagajelor; trezirea la ora solicitată; comenzi taxi; parcare
supravegheata video; loc de joaca pentru copii; wifi gratuit; furnizarea de informatii privind evenimentele organizate
in statiune si imprejurimi, starea vremii, zone de agrement, trasee turistice; room service; mic dejun to go
Servicii contra cost: sauna + cabina hidromasaj; masaj de relaxare; inchiriere auto; inchiriere biciclete; servicii de
spalat si calcat haine.
La cerere se pot organiza: gratar, foc de tabara, seara dansanta, masa festiva.
Cuplurile apreciază în mod deosebit această locaţie. I-au dat scorul 10 pentru un sejur de 2 persoane.
Pentru bussiness: sedinte, team buildinguri, prezentari, sala de conferinta cu maxim 60 de locuri, dotata cu
videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, este disponibila pe tot parcursul anului.

OFERTA STATIUNII
BORSEC - cea mai veche statiune balneo-climaterica din Romania
TRATAMENT SI RELAXARE
În Borsec există peste 15 izvoare de apă minerală carbogazoasă naturală, având compoziţie chimică
apropiată, stabilă în timp şi debite variabile. Dintre acestea sunt 5 izvoare a căror apă se îmbuteliază.
Apele izvoarelor sunt foarte bune în afecţiuni ale sistemului circulator, afecţiuni ginecologice, afecţiuni
neuritice, diferite boli ale rinichilor, afecţiuni ale sistemului endocrin, diabet şi altele.
Se pot face cure interne prin consumul direct a apei minerale, masaje hidroterapeutice, electroterapie,
mofete.
Principalele izvoare din Borsec sunt:

Izvorul Principal nr. 1

Izvorul 2/ Republica/ Erzsébet

Izvorul Boldizsár/Madonna/Horia (Izvorul 3) – debit de 6.600 l/zi; apă carbogazoasă, bicarbonată,
mixtă; conţine: Calciu, Magneziu, Sodiu; indicaţii: gastrită hiperacidă, constipaţii uşoare, piatră la
rinichi şi ficat, albuminuri, neferite cornic

Izvorul nr. 4

Izvorul László/Cloşca (Izvorul 5) – debit de 5.100 l/zi; apă carbogazoasă, carbonată, mixtă; conţine:
Calciu, Magneziu, Sodiu; indicaţii: gastrită hipoacidă, colite cronice, litoză cronică urică şi oxală,
obezitate, artrism (boală hipertensivă).

Izvorul Kossuth (Izvorul 10) – debitul este în scădere; indicaţii: gastrită hipoacidă, boala ulceroasă,
hipocalcemii.

Izvorul Petőfi (Izvorul 11) – debit de 900 l/zi; apă carbogazoasă, bicarbonată, mixtă; conţine: Calciu,
Magneziu, Litiu, Sodiu; indicaţii: gastrită hiperacidă; hipocalcemie, insuficienţă paratiroidiană

Izvorul străvechi/ Osforrás/ Dögleszti

Izvorul Caprelor

Erdei/József főherceg/Károly/Bălcescu – nu este captat.

Izvorul Lázár/ Crişan (izvorul 6) – apă bicarbonată calcică, magneziană, sodică, carbogazoasă,
hipotonă, uşor sulfuroasă; indicaţii: ameliorează gastritele hiperacide

Izvorul Pierre Curie – aflat la o distanţă de cca 1800 m de centrul staţiunii, este izvorul cu cea mai
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radioactivă apă minerală din staţiune
Pe lângă numeroasele izvoare de apă minerală, în prezent se pot face tratamente şi la cele
două băi din staţiune: Baia O-Saros şi Baia tradiţională din Poiana Zânelor.
Mofeta - indicata in boli cardiovasculare (arteriopatii periferice, arterite berger, tromboflebite
trombangeită obliterantă, venopatii, ulcere de gambă), sechele după infarct miocardic acut
dacă aceata nu a avut un debut dramatic, sechele după accidente vasculare cerebrale,
hipertensiune arterială stadiul I şi II, valvulopatii reumatismale fără tulburări hemodinamice,
reumatisme cronice degenerative articulare sau subarticulare, scop profilactic la persoanele cu
risc cardiovascular (hipertensivi, nivel crescut al colesterolului, fumători, sedentari cu factori
ereditari), efecte benefice în impotenţa sexuală.

TURISM MONTAN
Muntii Faget - Din centura Borsecului coborâm de-a lungul pădurii pe un drum înierbat până
la intersecţia cu pârâul Cupelor. Urmărim cursul acestuia, pe un drum forestier bine conturat,
până în satul Valea Cupelor unde ne intersectăm cu drumul 174B şi o luăm la stânga pe Valea
Bistricioarei. Odată ajunşi la casa de vânătoare Bistricioara o luăm la stânga pe valea Ţifrei
traversând pârâul Bistriciora pe un pod de lemn. Continuăm pe drumul forestier de-a lungul
pârâului Ţifrei 1,5 km, după care traseul traverseaza în stânga pârâul urmând o urcare
susţinută până pe creasta Piciorului Mezovezului. De aici poteca urmăreşte creasta până în
luminişul de sub Bîtca Mezoveşti unde ne intersectăm cu traseul de creastă PA. Urmărim linia
pădurii către Vf. Mezovezul Mic pe care-l ocolim prin stânga printre brazii tineri. Marcajul ne
trece prin Poiana Mezoveşti, iar după 2 km ajungem la Vf. Făget sub care ne intersectăm cu
BA la un refugiu montan.
Rezervaţia Naturală Scaunul Rotund a fost înfiinţată în anul 1995 şi prezintă componente
complexe din punct de vedere geomorfologic, geologic, peisagistic, carstic şi botanic, având
drept scop principal protecţia depozitelor de travertin, dar si a biodiversităţii biologice.
Zona carstică „SCAUNUL ROTUND” este cea mai importantă depunere de travertin din ţară
cu formaţiuni carstice şi doline: „PEŞTERA CU STALACTITE”, „GROTA URŞILOR” şi
„PEŞTERA DE GHEAŢĂ”.
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Zona are o suprafaţă de 70 ha.
Depozitul masiv de travertin este de vârstă cvaternară, cu o grosime de cca. 100 m, care a luat naştere prin
precipitare din apele minerale bicarbonatate calcice şi magneziene.
O caracteristică a sitului o reprezintă prezenţa unor activităţi postvulcanice de tip mofetic, prin emanarea
bioxidului de carbon şi a hidrogenului sulfurat.
Obiectivele principale ale rezervaţiei Dealul Scaunul Rotund (Kerek-szék domb, Round Seat Hill) sunt
Poiana Zânelor (Tündérkert, Fairy Glade, conţinând un ansamblu de izvoare minerale şi băi de picioare),
Grota (Peştera) Urşilor, Peştera cu Stalactite (Cseppkőbarlang, sau Peştera Scaunul Rotund, în vârful
dealului), Peştera de Gheaţă (Jégbarlang), Izvorul Străvechi (Ősforrás, acum fără apă, doar mofetă) şi cele
două cariere de travertin, având activitatea sistată.
Rezervaţia botanică „HÁRMASLIGET” – este o poiană mlăştinoasă de cca 2 ha, situată în zona
staţiunii în care se găsesc specii rare, cu ar fi mesteacănul pitic (Betula humilis), care este un relict glaciar.
Puncte de BELVEDERE: Muntele Becheci a fosrt denumit "muntele sfânt" timp de secole. Azi este
punctu de belvedere favorit a turiştilor.

Top 10 atractii turistice:
1. Izvoarele de apă minerală carbogazoasă
2. Zona carstică Scaunul Rotund
3. Poiana Zânelor
4. Peştera Scaunul Rotund
5. Peştera de Gheaţă
6. Peştera de la Izvorul Vechi
7. Grota Urşilor
8. Cetatea Bufniţelor
9. Rezervaţia Botanică Hármasliget
10. Păduri de conifere şi foioase
Baza de agrement SPERANTA: - pune la dispozitie partie de bob de vara si iarna ski, patinoar
TRASEE CICOTURISTICE: "Există trasee scurte de 3 – 5 km, dar și trasee mai lungi, prin pădure, de
până la 30 de km.
TRASEE TURISTICE: - documentatia se ofera gratuit la receptia hotelului
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Braila
Hotel: Traian 3*
Camera 3 stele

Tarife

Cameră dubla
Camera single
Apartament

225
185
380/290

Toate tarifele includ micul dejun (22 Ron).

Hotelul Traian este situat în centrul istoric al orașului Brăila, la 600 de metri de malul Dunării. Acesta oferă WiFi gratuit,
parcare privată gratuită și un restaurant cu bar de noapte.
Camerele Hotelului Traian sunt dotate cu minibar și TV prin cablu. Băile cu gresie au dușuri sau căzi și uscătoare de păr.
La recepție se oferă un serviciu de transfer, închiriere de mașini și seifuri.
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Bran
Vila: Club Vila Bran 3*
TARIFE CAZARE 2021 – fără masă
LEI/cam
DBL/
Apartament
pentru
2 pers/noapte

TARIFE
CAZARE

Vila 2
Vila 3
Vila 2
Vila 3
Vila 4
Vila 6
Vila 9
Vila 1
Vila 3
Vila 4
Vila 5
Vila 7
Vila 8
Vila 10
Vila 11
Vila 13
Vila 1
Vila 3
Vila 6
Vila 9
Vila 13
Vila 10
Vila 11
Casa
Taraneasca
Vila 7
Vila 11
Vila 11

3-9.01
29.01-6.02
3-8.05
21.06-10.07
(sejur
minim
5 nopti)
D-J
V, S

10.01-28.01
7-28.02

D-J

V, S

1.03-1.04
11-29.04

D-J

V, S

Sejur 1
iunie
28-31.05
(sejur 4
nopti)
Sejur
Rusalii
18-20.06
(sejur 3
nopti)

2-10.04

9-27.05
1-17.06

11.07-11.09
Sejur minim
5 nopti

D-J
V, S

D-J

V, S

D-J

V, S

Cam 1, 2,
3,4
Cam
1,2,
4,5,6
Cam 5*
Cam 3*
Cam 1 – 4
Cam 1 – 4,
5*, 6*
Cam 1 – 4,
5*, 6*
Cam 1*- 3*,
4, 5* - 7*, 8,
9* - 11*, 12
Cam 8*
Cam 5*, 6*
Cam 1* - 6*
Cam 1* - 8*
Cam
1*19*
Cam 1* - 8*
Cam
1*24*
Cam 1-6

190

250

110

150

90

125

250

160

210

120

160

240

270

220

280

150

190

110

150

280

200

260

160

200

330

370

260

320

190

230

140

190

320

250

310

210

250

400

440

Apt 1, 2
Apt

360

430

260

300

200

240

430

330

400

260

330

510

550

400

470

300

350

240

290

470

380

450

300

380

580

620

450

520

340

390

280

330

520

420

490

340

420

640

680

480

550

360

410

300

350

550

450

520

360

450

690

730

Apt
Apt 1, 2
Apt 1, 2, 3,
4
Apt 1 – 3
Apt 1
Apt 1-5
Apt 1, 2
Apt 3
Apt 2

Nota: Pot aparea modificari ale tarifelor mentionate mai sus. Rezervarile se calculeaza la tariful comunicat de receptie in
momentul confirmarii. Unitatea de cazare își rezervă dreptul de a modifica tarifele.
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TARIFE MICUL CASTEL VILA BRAN !!! – fără masă

Micul
Castel

LEI/cam
DBL/
Apartame
nt pentru
2 pers/
noapte

3-9.01
29.01-6.02
3-8.05
21.06-10.07
(sejur minim
5 nopti)

10.01-28.01
7-28.02

1.03-1.04
11-29.04

Sejur 1
iunie
28-31.05
(sejur 4
nopti)

D-J

V,
S

D-J

V, S

D-J

V, S

Cam 1, 2

220

280

150

190

110

150

Sejur
Rusalii
18-20.06
(sejur 3
nopti)
280

Apt 1,2

400

470

300

350

240

290

470

2-10.04

9-27.05
1-17.06

11.07-11.09
Sejur minim 5
nopti

D-J

V,
S

D-J

V, S

D-J

V, S

200

260

160

200

330

370

380

450

300

380

580

620

Nota: Pot aparea modificari ale tarifelor mentionate mai sus. Rezervarile se calculeaza la tariful comunicat de receptie in
momentul confirmarii.
!!! TARIFE CASUTA SCUFITEI ROSII SI CASUTA LUI BAMBI !!! – fără masă
3-9.01
29.01-6.02
3-8.05
21.06-10.07
(sejur
minim
5 nopti)

10.0128.01
7-28.02

D-J

D-J

1.03-1.04
11-29.04

Sejur
1
iunie
28-31.05
(sejur
4
nopti)

Casuta Scufitei Rosii

700

Casuta lui Bambi

700

800

9-27.05
1-17.06

11.07-11.09
Sejur
minim
5
nopti

D-J

V, S

900

1000

900

1000

Sejur
Rusalii
18-20.06
(sejur
3
nopti)

LEI/
Apartament pentru 2
pers/noapte
V,
S
800

2-10.04

D-J

V, S

450

V,
S
500

400

500

450

500

400

500

D-J

V, S

D-J

800

500

700

500

V,
S
550

800

500

700

500

550

Nota: Pot aparea modificari ale tarifelor mentionate mai sus. Rezervarile se calculeaza la tariful comunicat de receptie in
momentul confirmarii.
TARIFE PACHET (CURSURI)

Tarif exprimat in EUR de
persoana/noapte

Vila 1
Vila 5
Vila 7
Vila 8
Vila 10
Vila 11
Vila 13
Vila 2
Vila 3
Vila 4
Vila 6
Vila 9

Pers cazata in
camera
DBL/noapte
Pers cazata in
camera
SGL/noapte

3-9.01
29.01-6.02
3-8.05
21.06-10.07
(sejur minim
5 nopti)

10.01-28.01
7-28.02

1.03-1.04
11-29.04

2-10.04

9-27.05
1-17.06

D-J

V, S

D-J

V, S

D-J

V, S

D-J

V, S

D-J

57

62

45

50

40

45

50

60

72

77

60

65

50

60

65

75

11.0711.09
Sejur
minim
nopti

5

D-J

48

V,
S
53

65

V,
S
70

63

68

105

110

Pers cazata in 47
52
40
45
35
40
40
50
42
47
60
65
camera
DBL/noapte
Pers cazata in 62
67
55
60
45
55
55
65
57
62
95
105
camera
SGL/noapte
Nota: Pot aparea modificari ale tarifelor mentionate mai sus. Rezervarile se calculeaza la tariful comunicat de receptie in
momentul confirmarii.
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IMPORTANT:
1. Tarifele din tabel sunt valabile pentru perioadele mentionate, cu exceptia sarbatorilor (Craciun, Paste) si a altor
evenimente (ex: Revelion, Halloween).
2. Tarifele nu includ micul dejun.
3. Tarifele includ T.V.A.
4. Tarif copii (cazati in camera/apartament/Casuta Scufitei Rosii si Casuta lui Bambi cu 2 adulti)
 0-2,99 ani
- gratuit (daca nu se solicita pat suplimentar);
- contra-cost (30 lei/pat/zi) daca se solicita pat suplimentar si daca spatiul camerei permite (decizia administratiei Club Vila
Bran);
 Intre 3 - 15.99 ani se achita 30 lei/zi/copil
- atat daca exista posibilitatea dotarii camerei cu pat suplimentar, cat si in cazul in care copilul imparte patul cu parintii
(decizia administratiei Club Vila Bran); al treilea pat este pat de lemn doar la camerele care sunt marcate in tabel cu asterix,
toate celelalte paturi suplimentare care se adauga in camere sunt paturi pliante.
 De la 16 ani se achita 50 lei/zi/copil
- atat daca exista posibilitatea dotarii camerei cu pat suplimentar, cat si in cazul in care copilul imparte patul cu parintii
(decizia administratiei ClubVila Bran); al treilea pat este pat de lemn doar la camerele care sunt marcate in tabel cu asterix,
toate celelalte paturi suplimentare care se adauga in camere sunt paturi pliante.
5.Tarif camere triple
Camerele marcate cu asterix (*) sunt camere in care avem adaugat pat suplimentar. Acestea se inchiriaza doar in regim de
TPL (adica tarif de DBL + tarif pat suplimentar), atata timp cat mai exista camere DBL disponibile in complex. In momentul
in care nu mai avem nici o alta camera DBL disponibila in complex, ele pot fi inchiriate si in regim de DBL.
6. Apartamentele sunt formate dintr-un dormitor (cu exceptia celor din vila 7, care au doua dormitoare), un living, baie si
terasa. Capacitate cazare apartamente, Casuta Scufitei Rosii si Casuta lui Bambi: maxim 2 adulti si 2 copii (0-13,99 ani). La
pretul apartamentului, Casutei Scufitei Rosii si a lui Bambi, se adauga tariful mentionat la Pct.4 pentru copiii peste 6 ani.
7. Pentru noptile de week-end (Vineri, Sambata) sejurul minim obligatoriu este de 2 nopti.
8. In perioada de sezon, 17.06 – 7.09.2019, rezervarile se fac pentru minim 5 nopti de cazare.
9. Pentru rezevarile de minim 7 nopti, se va pastra tariful de cursul saptamanii si in weekend (vineri si sambata).
10. Pot aparea modificari ale tarifelor mentionate mai sus. Rezervarile se calculeaza la tariful comunicat de receptie in
momentul confirmarii.
11. In incinta Club Vila Bran sunt strict interzise introducerea si consumul de bauturi si mancaruri procurate din afara
clubului.
12. Check-in-ul se face incepand cu ora 16.00, check-out-ul pana la ora 11.00.
13. Pentru a fi recunoscuti ca turisti cazati in cadrul Club Vila Bran si a putea astfel beneficia de baza de agrement, la checkin, veti primi o bratara pe care este obligatoriu sa o purtati la mana.
Tarifele de cazare nu includ facilitatile bazei de agrement si momentele de divertisment. Acestea sunt oferite gratuit in
masura posibilitatii si disponibilitatii si cu respectarea conditiilor si regulilor Club Vila Bran, cat si a reglementarilor
emise de catre autoritati.
Club Vila Bran nu se face raspunzator de eventualele efecte ale unor calamitati naturale, inzapeziri sau diverse lucrari
care ar putea cauza blocarea traficului rutier, alimentarea cu apa, gaz sau energie electrica.
In dotarea Club Vila Bran se gasesc numeroase spatii si instalatii de agrement, terenuri de sport, piscine, locuri de
joaca, animale domestice sau salbatice. Utilizarea acestora pentru agrement, joaca sau sport se face pe propria
raspundere sau pe raspunderea parintilor insotitori. Club Vila Bran si personalul acestuia nu se fac raspunzatori
pentru eventualele accidentari sau probleme ce pot aparea.Comportamentul decent este obligatoriu. Orice
comportament deranjant, jignitor, violent sau amenintator al Beneficiarului poate duce la intreruperea sejurului si
decazarea Beneficiarului si a insotitorilor acestuia. Club Vila Bran isi rezerva dreptul de a-si selecta clientii.
PREZENTARE SI TARIFE CLUB VILA BRAN
Club Vila Bran este locul unde trebuie sa mergeti daca vreti sa va petreceti concediul la munte, in Romania, fara sa
regretati ca nu l-ati petrecut in strainatate.
Imbinand placutul cu utilul, Club Vila Bran este, de asemenea, o alegere excelenta pentru organizarea de traininguri
si team-buildinguri.
Clubul se intinde pe o suprafata de aprox. 60.000 mp si detine 13 vile cu capacitati intre 1 si 24 camere, Casuta
Scufitei Rosii si Casuta lui Bambi, 1 restaurant, baza de agrement, Valea cu povesti (parc de distractie tematic), sala de teatru,
parc istoric, magazin de suveniruri si birou de informare turistica. Camere: 113 camere (23 camere duble twin, 82 camere
triple: 2 camere cu 3 paturi simple, 77 de camere cu 1 pat matrimonial si 1 pat simplu, 8 camere cvadruple: 1 camera cu pat
matrimonial si 2 paturi suprapuse) si 23 apartamente, Casuta Scufitei Rosii si Casuta lui Bambi (duplexuri cu un dormitor).
Camerele si apartamentele dispun de balcon (110 camere si 23 apartamente), grup sanitar propriu cu cada/cabina dus, TV.
Receptia este deschisa 24h.
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Micul Castel Vila Bran este o locatie deschisa, in centrul Branului, la cca 700 m fata de Club Vila Bran si cca 100 m
fata de Castelul Bran. Este o vila tip conac, cu 2 camere si 2 apartamente.
RESTAURANTUL nostru este cu circuit deschis.
!! SUPER MASA, NU CA ACASA!!
Restaurant cu specific de stana, cu priveliste spre Castelul Bran, M-tii Piatra Craiului si M-tii Bucegi. Decorul este
cat se poate de rustic, cu busteni de lemn inchistati in tencuiala, doua seminee suspendate, fantana interioara si un spatiu
amenajat ca o pestera.
Club Vila Bran dispune de o BAZA DE AGREMENT pentru toate varstele, pusa GRATUIT la dispozitia turistilor cazati in
club (in limita disponibilitatilor si a functionalitatii):
 1 Piscina exterioara incalzita cu jacuzzi; (in sezonul de vara);
 1 Piscina exterioara, incalzita, pentru copii, cu instalatii de joaca (sezonul de vara);
 Valea cu povesti - vizite si activitati la Casuta lui Mos Craciun, Casuta Albei-ca-Zapada, Castelul lui Fat Frumos,
Castelul Balaurului, Casa Vrajitoarei, Zona Arctica Club Vila Bran, Castelul Printesei si Barlogul lui Culita.
 Sala de jocuri (sah, table, sjoelen, air – hockey, biliard, bank – shot);
 Biblioteca – in curand !
 Parc natural cu hamace si bancute, mini-zoo (cerb, iepurasi);
 Teren de tenis, mini teren de baschet, terenuri de fotbal;
 Mese de biliard, mese de ping – pong, petanque, darts, echitatie in manej(cal, ponei);
 Amfiteatru – jocuri, concursuri, spectacole;
 Parc istoric (12 statui reprezentand regi si domnitori din istoria noastra, incepand de la Burebista pana la Regina Maria);
 Centru de informare turistica si magazin de suveniruri;
 Contra cost va oferim:
 biciclete.
Baza de agrement este gratuita si poate fi folosita in limita disponibilitatii, a functionalitatii si in functie de conditiile
meteo.


CASUTA SCUFITEI ROSII SI CASUTA LUI BAMBI – vacanta ca in povesti la Club Vila Bran !
 Cazare - duplex cu 1 dormitor;
 Living spatios cu semineu.
 VALEA CU POVESTI - vizite si activitati la CASUTA LUI MOS CRACIUN, CASUTA ALBEI CA ZAPADA,
CASTELUL LUI FAT FRUMOS, CASTELUL BALAURULUI, CASA VRAJITOAREI, ZONA ARCTICA
CLUB VILA BRAN SI CASTELUL PRINTESEI!
 MICUL CASTEL VILA BRAN - LE PETIT CHATEAU VILA BRAN
(100m fata de Castelul Bran si 700m fata de Club Vila Bran)
 Cazare - 2 apartamente cu balcon si 2 camere duble;
Club Vila Bran este alegerea perfecta pentru organizarea de TRAININGURI si CONFERINTE. Va stam la dispozitie cu opt
sali de training, avand capacitati intre 25 si 300 de locuri, special amenajate cu suport de flipchart, ecran de proiectie, mobilier
adecvat si internet wireless.
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Bran - Complex Wolf
HOTEL WOLF 1***
Capacitate: 16 camere double twin ( pot fi luate si in regim single )
Perioada

Tarif
DBL

03.01.2021-

30.06.2021
01.07.202114.09.2021
15.09.202123.12.2021

SGL

Luni-Joi
VineriDuminica
Luni-Joi

237
250

215
230

259

237

VineriDuminica
Luni-Joi
VineriDuminica

270

250

237
250

215
230

Tariful de cazare include micul dejun, taxa locală de
staţiune şi TVA, acces gratuit la Spa (piscina 250mp
acoperita si incalzita, sauna, jacuzzi, sauna umeda).
 Pentru copiii pana in 7 ani cazare este gratuita, pentru
copiii peste 7 ani se poate pune la dispoziţie contra cost,
60 lei / noapte, pat suplimentar. Micul dejun în acest
caz este inclus, precum şi accesul la centrul Spa.
 Copiii peste 7 ani si pana in 14 ani pt care nu se solicita
pat suplimentar achita suplimentar 30 lei/zi
contravaloarea micului dejun.
 Copiii intre 14 si 17.99 ani achita obligatoriu taxa de
pat suplimentar in valoare de 100 lei/zi (include mic
dejun si acces la centrul Spa).

Situat la 3 minute cu maşina de Castelul Bran, Hotelul Wolf 1 oferă acces gratuit la spa, acces
gratuit la internet şi parcare gratuită supravegheată video. Camerele spaţioase au TV prin satelit
şi minibar.
Vă puteţi începe ziua cu un bogat mic dejun tip bufet, care conţine inclusiv produse locale, la
restaurantul rustic Tavern of Wolves.
Piscina încălzită şi acoperită are 250 m². Wolf 1 are un teren de fotbal, instalaţii de bowling,
darts, paintball şi tir cu arcul.
Proprietatea este la 30 de minute cu maşina de Brașov, iar personalul poate organiza excursii cu
ghid profesionist la Castelul Bran, Rezervaţia Zărneşti sau oraşul Râşnov.
Oaspeţii pot merge, de asemenea, la schi pe pârtia de schi Zănoaga, care are o dificultate medie.
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HOTEL WOLF 2 ****
Perioada
Standard

03.01.202130.06.2021

High

Family

Tarif
Deluxe

Family
deluxe

Junior
suite

Deluxe
suite

Luni-Joi
VineriDuminica

308

319

330

341

352

418

528

330

341

352

363

374

440

550

330

341

352

363

374

440

550

352

363

374

385

396

462

572

418

528

440

550

Luni-Joi
01.07.202114.09.2021
15.09.202123.12.2021

VineriDuminica
Luni-Joi

308
319
330
341
352
VineriDuminica
330
341
352
363
374
Capacitate: 27 camere duble standard twin
8 camere high - paturi twin (baie cu cada)
7 camere family –paturi twin + canapea extensibila
3 camere deluxe- paturi twin (terasa verde suspendata)
camere family deluxe- paturi twin + canapea extensibila(terasa verde
suspendata)
2 junior suite - dormitor cu pat matrimonial + living cu canapea extensibila
2 deluxe suite – dormitor cu pat matrimonial + living cu canapea extensibila
(semineu in living, baie cu jacuzzi)

Toate camerele pot fi luate si in regim de single
Pentru single se face o reducere de 20 lei la fiecare tip de camera.
Tarifele de cazare sunt in lei.
Tariful de cazare include micul dejun, taxa locală de staţiune şi
TVA, acces gratuit la Spa (piscina 250mp acoperita si incalzita,
sauna, jacuzzi, sauna umeda), parcare, internet wireless in toate
spatiile publice, internet cu cablu in toate camerele; in functie de
conditiile atmosferice, tiroliana, tir cu arcul.
Pentru copiii pana in 7 ani cazare este gratuita, pentru copiii
peste 7 ani se poate pune la dispoziţie contra cost, 60 lei /
noapte, pat suplimentar. Micul dejun în acest caz este inclus,
precum şi accesul la centrul Spa.
Copiii peste 7 ani si pana in 14 ani pt care nu se solicita pat
suplimentar achita suplimentar 30 lei/zi contravaloarea micului
dejun.
Copiii intre 14 si 17.99 ani achita obligatoriu taxa de pat
suplimentar in valoare de 100 lei/zi (include mic dejun si acces
la centrul Spa).
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Hotel Wolf in Bran este o destinație perfectă atât pentru afaceri, cât și pentru agrement,
combinând facilități de ultimă generație cu interior clasic de lux.
Proprietatea se află la doar 1,5 km de renumitul Castel Bran, considerat castelul contelui
Dracula.
Oaspeții vor fi încântați de ambianța plăcută și confortabilă a Hotelului Wolf.
Localitatea Bran se află la aproximativ 30 km orașul principal din zonă, Brașov, iar oaspeții au la
dispoziție autobuze care circulă la fiecare oră, cu legături către Brașov.
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Bran
Complex Turistic: Pensiunea Cristal 4*
RESTAURANT “COLIBA VANATORULUI”
Tarife individuali valabile in perioada 05.05.2021-30.09.2021
180 lei/zi /camera dubla cu mic dejun
160 lei/zi /camera single cu mic dejun
270 lei/zi/camera tripla cu mic dejun
Note :
~copiii sub 12 ani au gratuitate la cazare cu mic dejun fara pat suplimentar
~tarif pat suplimentar 77 lei/zi
Facilitati gratuite: internet wifi, parcare , spatiu de joaca pentru copii,
teren de sport pe timpul zilei
Tarifele nu sunt valabile in perioadele de sarbatori cand sunt pachete speciale.
Nota:Nu este permis accesul cu animale de companie ; In cadrul complexului este strict interzisa
introducerea si consumul de bauturi/alimente procurate din afara acestuia

Conditii de rezervare: 50 % in termen de 3 zile de la rezervare iar
diferenta cu 10 zile inainte de inceperea sejurului.
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Bran
Pensiunea Happy Times 3*
Camera dubla 240 lei .
Camera tripla 270 lei pt familii cu 1-2 copii pat matrimonial si
canapea extensibila.
Tarifele includ doar cazare.
Suplimentar:
 Mic dejun (ptr. o persoană) : 30 lei
 Masă Prânz (ptr. o persoană): 50 lei
 Cină (ptr. o persoană): 50 lei
Check in h 16 Check out h 11

Capacitate: 16 adulți și 8 copii în 4 Camere duble superioare și 4 Camere triple
superioare
Pensiunea Happy Times este compusa din 8 camere din care 4 triple pt familiile cu 1-2
copii avand o canapea extensibila, 4 camere duble, baie proprie si balcon. La parter
bucataria este complet utilata puteti pregati masa sau va putem noi pregati cu produse
tradionale. Livingul spatios si locul de joaca amenajat pentru copii va ofera confortul sa
ii supravegheati pe micuti in voie. Gratarul si plita pentru ceaun va asteapta sa incingeti
gratarele alaturi de prieteni dragi! Curtea de 3000mp este locul perfect pentru relaxarea
copiilor in trambulina, leagan, balansoar, masa de ping pong si alte activitati!
Organizam teambuilding-uri, aniversari, botezuri, cununii, tabere copii sau pur si simplu
o iesire la munte!
Nu acceptam animalute de companie!
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Brasov

HOTEL AMBIENT 4*
Statiune: Brașov
Tarife individual corp de cladire 3*** , total 15 spatii cazare :
Tip Camera
Tarife
Dubla Confort
Matrimoniala
331
Dubla Confort Twin
331
Dubla Deluxe
453

Nr. Camere
8
5
2

Tarifele sunt exprimate in lei si includ toate taxele, micul dejun in sistem bufet, acces internet wireless
si parcare, respectiv garaj.
2 camere duble au in dotare si o canapea extensibila, permitand cazarea pana la 3 persoane, caz in
care tariful obisnuit se mareste cu 98 lei.
Corpul de 3 stele este o cladire de 3 nivele, nu dispune de lift si aer conditionat.
Tarife individual corp 4****, total 56 spatii cazare:
Tip Camera
Tarife
Beneficiar
Single
379
Dubla Deluxe
453
Matrimoniala
Dubla Deluxe Twin
453
Dubla Business / Junior
571
Suite
Duplex Suite
720

Nr. Camere
4
17
17
15
3

Tarifele sunt exprimate in lei si includ toate taxele, internet wired si wireless, micul dejun in sistem bufet,
parcare, garaj si acces la centru Spa (sala fitness, hidromasaj 6 persoane, sauna, masaj).
Nu este permis accesul animalelor de companie.
Camerele duble permit montarea unui pat aditional ce va fi taxat cu tariful de 98 LEI/persoana .
Tarifele de grup (minim 10 camere, minim 2 nopti) au un discount suplimentar fata de tariful pentru individual
insa se va discuta in functie de perioada solicitata, numar camere si servicii conexe.
Camerele duble business / junior suites au urmatoarele facilitati in plus fata de camerele duble deluxe: sunt
mult mai spatioase, birou, fax, cada tip Jacuzzi, TV LCD wide screen, oramentare exclusive, pat king size.
Apartamentele Duplex Suite au urmatoarele facilitati in plus fata de camerele duble business: sunt situate pe 2
nivele cu scara interioara, fiecare nivel cu baie proprie, la parter fiind o camera living si la etaj dormitorul
matrimonial, avand o finisare de top si o vedere a intregului oras. Poate gazdui pana la 3 adulti sau 2 adulti + 2
copii, fara achitarea unui tarif suplimentar.
Sala de conferinte Fortuna cu o capacitate maxima de 120 locuri ( aranjament amfiteatru ), dotata cu
videoproiector, internet wireless, sistem audio multimedia 500W, clima, lumina naturala, lumini prezentare,
mese modulare, flipchart, laptop, posibilitate intrare direct din parcare, are tarifele cuprinse intre 100 EURO / zi
si 250 EURO / zi in functie de perioada inchiriata, nr. de persoane si serviciile adiacente care se comanda
(tarifele nu includ comisionul Beneficiarului).
Sala de conferinte Millenia cu o capacitate de 40 locuri (55 - 70 locuri aranjament amfiteatru), dotata cu
videoproiector, internet wireless, sistem audio multimedia 180W, DVD, CaTv, lumina naturla, lumini
prezentare, scaune piele, mese lemn masiv, clima, flipchart, laptop are tarifele cuprinse intre 90 EURO / zi si 200
EURO / zi in functie de perioada inchiriata, nr. de persoane si serviciile adiacente care se comanda (tarifele nu
includ comisionul Beneficiarului).
Sala de conferinte Avantgarde cu o capacitate de 60 locuri si Ronda cu o capacitate de 15 locuri masa
rotunda, complet utilate au tarifele cuprinse intre 75 EURO / zi si 150 EURO / zi in functie de perioada
inchiriata, nr. de persoane si serviciile adiacente care se comanda
Hotelul dispune de:
- încălzire centrală independent pe fiecare corp de clădire
- aer condiţionat cu climatizare în recepţie, restaurant, bar, săli de conferinţe
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wireless, sistem audio - multimedia, flipchart, exclusive trim (scaune piele, mese lemn masiv), microfoane

- sistem electronic de avertizare a incendiilor
- sistem electronic de supraveghere a spatiilor publice ( CCTV )
- restaurant cu specific internaţional
- bar de zi în restaurant
- lobby cafe-bar, acoperire wireless internet
- garaj păzit şi încalzit oferit gratuit clienţilor hotelului
- parcare terană pazită oferită gratuit clientilor hotelului
- spălătorie şi călcătorie
- se acceptă carduri Visa, Mastercard si Amex
- facilitati pentru persoane cu handicap
- cameră de bagaje
- seif
- lounge cu panoramă a întregului oraş
- 2 lifturi din sticla, avand o panorama superba a intregului oras
- Ambient Spa – sala de fitness, sauna, hidromasaj – oferite gratuit clientilor corpului de 4*
- birou turism si excursii
- rent a car
- concierge
- Ambient Exclusive oferit gratuit numai oaspetilor Ambient
Camerele deluxe dispun de:
- uscător de păr
- telefon cu acces internaţional
- minibar
- TV LCD sau Plasma cu platforma infotainment, VOD ( video on demand ) si internet TV
- port acces internet
- radio - ceas
- balcon sau terasă
- aer conditionat
- seif in camera
- acces pe baza de card
Camerele business executive dispun suplimentar de o suprafata mai mare si:
- Wide Screen LCD TV cu platforma infotainment, VOD ( video on demand ) si internet TV
- cadă cu hidromasaj
- birou de lucru dotat cu fax-copiator
Duplex-urile dispun suplimentar de:
- 2 bai dintre care una cu cadă cu hidromasaj pentru 2 persoane
- scară interioară
- finisaje exclusive
- panoramă a întregului oraş
- colţar extensibil în living sau canapea
- 2 televizoare Wide Screen Plasma cu platforma infotainment, VOD ( video on demand ) si internet TV
- 2 telefoane si 2 minibaruri
Gratuit oferim oaspeţilor noştrii următoarele servicii:
- apel de trezire automat
- asistenţă ticketing transport (aerian, feroviar)
- rezervări bilete la spectacole sau informaţii de afaceri în localitate
- internet de mare viteză wired si wireless, internet TV
- internet cafe în recepţia hotelului
- periodice şi jurnale naţionale şi internaţionale
- servicii de secretariat: tehnoredactare, fotocopiere si transmitere de documente
- primirea / transmiterea corespondenţei
- room service intre orele 07 : 00 – 23 : 00
Contracost se oferă următoarele servicii:
- curierat
- doctor si dentist la cerere
- servicii de masaj la cerere
- check-out întârziat
- transport auto
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PENSIUNE AMBIENT 3*1

Statiune: Brașov
Tarife individual Pensiune Ambient 3***, total 23 spatii cazare:
Tip Camera
Tarife
Single
235
Dubla Matrimoniala
283
Dubla Twin
283
Apartament
357
Apartament Deluxe
453

Nr. Camere
3
11
6
2
1

Tarifele sunt exprimate in lei si includ toate taxele, internet de mare viteza in camere wired si wireless,
micul dejun in sistem bufet si parcare.
Este permisa prezenta animalelor de companie achitand o taxa suplimentara de 73 lei / animal. Camerele
duble permit montarea unui pat aditional ce va fi taxat cu tariful de 73 lei/persoana .
Tarifele de grup (minim 10 camere, minim 2 nopti) au un discount suplimentar fata de tariful pentru
individual insa se va discuta in functie de perioada solicitata, numar camere si servicii conexe.
Va punem la dispozitie 2 sali conferinte cu capacitati intre 28 si 42 locuri. Tariful pentru inchirierea
acestora este intre 50 euro si 100 euro/zi in functie de perioada inchiriata, nr. de persoane si serviciile
adiacente care se comanda (tarifele nu includ comisionul Beneficiarului).
Facilitati si servicii: camere largi si spatioase, personal calificat, CaTv, telefon international, minibar,
internet gratuit in camera si wireless in spatiile publice, room-service, supraveghere video in spatiile
publice si exterior, Bar, parcare interioara, baie cu dus in toate camerele, incalzire centrala,
climatizare in spatiile publice, seif receptie, Ambient Exclusive oferit gratuit numai oaspetilor
Ambient.
Apartamentele sunt formate din dormitor + living (fiecare camera cu televizor si telefon propriu), in
living existand o canapea extensibila. Poate gazdui pana la 3 persoane fara costuri aditionale .
Apartamentul Deluxe este format din 2 dormitoare + living (fiecare camera cu televizor, telefon si
minibar propriu), un dormitor cu pat matrimonial si altul cu paturi twin. Poate gazdui pana la 4
persoane fara a se percepe o taxa suplimentara.

1

Este permisa prezenta animalelor de companie achitand o taxa suplimentara de 73 lei / animal.
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RESIDENCE AMBIENT 3*
Statiune: Brașov
Tarife individual Residence Ambient 3***, total 26 spatii cazare:
Tip Camera
Tarife
Beneficiar
Duminica - Joi
Dubla Matrimoniala sau
Twin
187
Apartament
235
Tip Camera

Tarife
Beneficiar
Sezon si
Weekend
**

Nr. Camere
18
8
Nr. Camere

Dubla Matrimoniala sau
Twin
213
Apartament
261
** In urmatoarele perioade se considera sezon in 2021:
02.04 - 11.04

30.04 – 09.05
30.05 - 11.09
28.11 - 01.12

18
8

vacanta de primavara
Vacanta + paste + 1 mai
Sezon high
Sf. Andrei + Ziua
Nationala

Tarifele sunt exprimate in LEI si includ toate taxele, internet de mare viteza wireless, bucatarie complet
echipata si salon de servire a micului dejun. Parcarea se asigura in fata Residence Ambient in limita locurilor
disponibile, contra cost la tariful de 20 LEI / noapte / masina.
Micul dejun este oferit optional la tariful de 30 LEI / persoana in sistem bufet sau continental.
Este permisa prezenta animalelor de companie achitand o taxa suplimentara de 49 LEI / animal.
Apartamentele permit extinderea unei canapele cu titlu gratuit. De asemenea exista si optiunea de tripla, camera
cu 3 paturi separate care are un pret aditional de 25 LEI fata de camera dubla, sau camera cvadrupla care are un
pret aditional de 49 LEI fata de camera dubla.
Tarifele de grup (minim 10 camere, minim 2 nopti) au un discount suplimentar fata de tariful pentru individual
insa se va discuta in functie de perioada solicitata, numar camere si servicii conexe.
Residence Ambient este un complex de 8 apartamente (domitor + living) si 18 camere duble (cu pat
matrimonial sau twin), situat intr-o cladire de epoca din centrul Brasovului, avand o bucatarie comuna, complet
utilata precum si un lounge de servire a micului dejun.
Reprezinta conceptul de serviced apartments (apartamente in regim hotelier) insa curatenia se face zilnic si este
inclusa in pretul camerei, de asemenea asternuturile si prosoapele se schimba in regim 3* (la 2 zile prosoapele si
3 zile asternuturile). Check-in ul si check-out ul se vor efectua la receptia Residence Ambient 24h/24.
Camerele sunt de nefumatori, insa exista zona special amenajata pentru fumatori.
Sala de conferinte permite accesul a pana la 40 persoane la tariful de 50 euro / zi.
Facilitati si servicii: camere largi si spatioase, CaTv, telefon intern, internet gratuit wireless, parcare, baie cu
dus in toate camerele, incalzire centrala, climatizare in spatiile publice, calculatoare in sistem internet cafe,
supraveghere video in spatiile comune, bucatarie complet utilata (plita, hota, 2 ghiuvete, cuptor microunde,
sandwich maker, toaster, robot bucatarie, farfurii, tacamuri, fierbator apa, filtru cafea), Ambient Exclusive oferit
gratuit numai oaspetilor Ambient.
Apartamentele sunt formate din dormitor + living (fiecare camera cu televizor si telefon propriu), in living
existand o canapea extensibila. Poate gazdui pana la 3 persoane fara a se achita taxa suplimentara pentru a 3-a
persoana.
2

Este permisa prezenta animalelor de companie achitand o taxa suplimentara de 49 LEI / animal.
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VILA AMBIENT 5*

Statiune: Cristian, Brașov
Tarife Vila Ambient 5*, Vilă de lux- (iarna şi vara) - 2 etaje, 6 dormitoare, 8 băi şi încăperi anexe
totalizând 11 camere. Parter: sala de petrecere/de mese/de dans, şemineu, TV, DVD, piscină, saună,
jacuzzi, bucătărie echipată complet. La etajul intai, exista zona special amenajată pentru tenis de
masă, biliard, bar, TV. Toate dormitoarele au LCD TV şi paturi kingsize. Ideală pentru grupuri de
pană la 12 persoane. Localizată ideal in comuna Cristian, zona linistita la 9 km de Brasov, cu o vedere
încântătoare la munţii Bucegi, reprezinta o alternativa de invidiat fata de tumultosa zona Bran
Moeciu.
Inchiriere integrala
Tarif weekday (D-J)
Tarif weekend day (V-S)
Tarif saptamana (7 nopti)
Tarif Luna ( 30 zile )

Tarife
1867 LEI/zi/vila
2347 LEI/zi/vila
12911 LEI/sejur/vila
38412 LEI/sejur/vila

Nr. Camere
11 / 6 dormitoare
11 / 6 dormitoare
11 / 6 dormitoare
11 / 6 dormitoare

Tarifele sunt exprimate in LEI si includ toate taxele, internet de mare viteza wireless si parcare,
bucatarie complet echipata, piscina, sauna, hidromasaj, biliard, tenis masa, curte, foisor, gratar, crama,
lenjerie, prosoape, halate baie, papuci unica folosinta, curatenie. Tariful este pentru inchirierea intregii
vile indiferent de numarul de persoane. In cazul in care sunt mai mult de 12 persoane, se doreste un
late check-out sau late check-in, va rugam specificati acest lucru in formularul de rezervare.
Ne rezervam dreptul de a preautoriza cardul clientului la check-in pentru o garantie a bunurilor.
Politica de anulare este de 30 zile. Pentru rezervari din scurt timp, aceasta poate fi modificata. Sederea
minima este de 2 nopti.
Se pot comanda urmatoarele servicii adiacente:
Mic Dejun – 40 LEI / persoana / zi
Aprovizionare Crama – contra cost (bauturi traditionale – palinca, vin alb si rosu, bere)
Masa Traditionala – 75 – 100 LEI / persoana / zi
Bucatar sau Barman dedicat pentru evenimente corporate – la cerere
Nu este permisa prezenta animalelor de companie .
Fumatul este interzis in interiorul vilei insa sunt spatii special amenajate pentru fumatori.
Folosirea facilitatilor Conacului si Resortului Ambient, aflate in imediata vecinatate este gratuita.
Structura camere:
Dormitoare:
6 dormitoare cu paturi matrimoniale şi băi proprii, aer conditionat
Spaţii comune:
Bucătărie complet utilată
Living room
Sală de mese cu şemineu
Cramă
Cameră de jocuri: tenis de masă/biliard
Bar
Piscină interioară încălzită
Jacuzzi
Sauna uscată
Bucătărie:
Aragaz
Plită
Cuptor
Cuptor cu microunde
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Frigider
Congelator
Ladă frigorifică
Filtru de cafea
Prăjitor de pâine
Fierbător de apă
Băi:
Cadă - în unele băi
Duş - în toate băile
Jacuzzi - în unele băi
Uscător de păr - în toate băile
Multimedia:
Televizor LCD în fiecare cameră
Cameră TV comună
Cablu TV / Satelit
Internet Wireless
DVD player
Sistem audio 5.1 în living şi în sala de mese
Sistem audio 4.0 la piscină
Facilitati Exterior:
Grădina - 250 mp
Locuri de parcare private
Curte
Grătar pe cărbuni
Mobilier de exterior
Servicii Aditionale:
Prosoape (gratuit)
Aşternuturi (gratuit)
Servicii de curăţenie (gratuit)
Catering şi barman (la cerere)
Preparare mese tradiţionale (la cerere)
Mic dejun (la cerere)
Internet Wireless (gratuit)
Baby-sitters (la cerere)
Birou turism si excursii
Rent a car
Ambient Exclusive oferit
gratuit numai oaspetilor
Ambient Balcon
Terasă
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CONAC AMBIENT 5*
Statiune: Cristian, Brașov
Tarife individual Conacul Ambient 5*****, total 22 spatii cazare:
Tip Camera
Tarife
Duminica - Joi
Dubla sau Twin Standard
336
Dubla sau Twin Executive
384
Duplex
432
Apartament
480
Inchiriere integrala
7736
Tip Camera

Tarife Sezon
si
weekend**
480
528
576
624
10617

Dubla sau Twin Standard
Dubla sau Twin Executive
Duplex
Apartament
Inchiriere integrala

Nr. Camere
8
6
7
1
22
Nr. Camere

8
6
7
1
22

** In urmatoarele perioade se considera sezon in 2021:
02.04 - 11.04

30.04 – 09.05
30.05 - 11.09
28.11 - 01.12

vacanta de primavara
Vacanta + paste + 1 mai
Sezon high
Sf. Andrei + Ziua
Nationala

Pentru luna august, tarifele de sezon se majoreaza cu 98 LEI/standard ; 146 LEI/executive si 195
LEI/duplex suite.
Tarifele sunt exprimate in LEI si includ toate taxele, internet wireless de mare viteza, micul dejun in sistem
bufet si parcare. De asemenea accesul la piscina acoperita si incalzita, piscina exterioara incalzita, sauna,
jacuzzi precum si loc de joaca pentru copii, tenis de masa si biliard sunt gratuite pentru oaspetii unitatii .
Terenul multifunctional de sport poate avea taxe suplimentare pentru folosirea nocturnei.
Politica de anulare este de 7 zile. Pentru rezervari din scurt timp, aceasta poate fi modificata.
Prezenta animalelor de companie nu este permisa.
Camerele duble permit montarea unui pat aditional ce va fi taxat cu tariful de 73 LEI/persoana .
Tarifele de grup (minim 10 camere, minim 2 nopti) au un discount suplimentar fata de tariful pentru individual
insa se va discuta in functie de perioada solicitata, numar camere si servicii conexe.
Folosirea facilitatilor Resort Ambient, aflat in imediata vecinatate, este gratuita.
Salonul Festin al unitatii poate fi convertit intr-o sala de conferinta cu capacitate maxima de 50 persoane.
Facilitati si servicii: decor saxon specific zonei, camere largi si spatioase dotate cu aer conditionat si minibar,
personal calificat, CaTv, internet gratuit wireless, supraveghere video in spatiile publice si exterior, bar, parcare
exterioara, incalzire centrala, piscina acoperita si incalzita, piscina in aer liber incalzita cu zona pentru copii,
sauna, jacuzzi, loc de joaca pentru copii, tenis masa, biliard, teren sport exterior multifunctional ( minifotbal,
basket, voley, badminton, handbal ), salon festin cu o capacitate de 50 locuri, BBQ, foisor exterior, peluza,
restaurant, seif receptie, Ambient Exclusive oferit gratuit numai oaspetilor Ambient.
Camerele duble executive sunt sensibil mai mari dacat camerele duble standard si au baie dotata cu cada
hidromasaj ( unele camere ). Unele camere au in dotare coltar extensibil ce se poate utiliza ca si pat contra unei
taxe suplimentare de 73 LEI/noapte.
Apartamentele Duplex Suite au urmatoarele facilitati in plus fata de camerele duble executive: sunt situate pe
2 nivele cu scara interioara, fiecare nivel cu baie proprie, la parter fiind o camera living cu canapea extensibila
si la etaj dormitorul matrimonial. Poate gazdui pana la 3 persoane fara achitarea unui tarif suplimentar.
Apartamentul este format din dormitor matrimonial cu canapea extensibila + living ce are in dotare si o
canapea extensibila. Poate gazdui pana la 2 adulti si 2 copii, percepandu-se o taxa de 73 LEI pentru a 5-a
persoana daca este cazul.
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RESORT AMBIENT 5*
Statiune: Cristian, Brașov
Tarife individual Resort Ambient 5*****, total 17 spatii cazare:
Tip Camera
Tarife
Duminica - Joi
Dubla sau Twin Standard
336
Dubla Executive
384
Duplex
432
Inchiriere integrala
5762
Tip Camera

Dubla sau Twin Standard
Dubla Executive
Duplex

02.04 - 11.04

28.11 - 01.12

8
3
6
17

Tarife Sezon
si
weekend**
480
528
576

Nr. Camere

8163

17

Inchiriere integrala
** In urmatoarele perioade se considera sezon in 2021:
30.04 – 09.05
30.05 - 11.09

Nr. Camere

8
3
6

vacanta de primavara
Vacanta + paste + 1 mai
Sezon high
Sf. Andrei + Ziua
Nationala

Pentru luna august, tarifele de sezon se majoreaza cu 98 LEI/standard ; 149 LEI/executive si 194 LEI/duplex
suite.
Tarifele sunt exprimate in LEI si includ toate taxele, internet wireless de mare viteza, micul dejun in sistem
bufet si parcare. De asemenea accesul la piscina acoperita si incalzita, piscina exterioara, sauna, jacuzzi precum
si biliard, tenis de masa, loc de joaca pentru copii sunt gratuite pentru oaspetii unitatii .
Politica de anulare este de 7 zile. Pentru rezervari din scurt timp, aceasta poate fi modificata.
Prezenta animalelor de companie nu este permisa.
Camerele duble permit montarea unui pat aditional ce va fi taxat cu tariful de 73 LEI/persoana .
Tarifele de grup ( minim 10 camere, minim 2 nopti ) au un discount suplimentar fata de tariful pentru individual
insa se va discuta in functie de perioada solicitata, numar camere si servicii conexe.
Salonul Edelweiss al unitatii poate fi folosit ca si sala de evenimente cu o capacitate maxima de 210 persoane,
sau, dupa caz, sala de conferinte de 120 persoane + restaurant pentru 120 persoane, fiind un salon modular.
Folosirea facilitatilor Conacului Ambient, aflat in imediata vecinatate, este gratuita.
Facilitati si servicii: decor saxon specific zonei, camere largi si spatioase dotate cu aer conditionat si minibar,
personal calificat, CaTv, internet gratuit wireless, supraveghere video in spatiile publice si exterior, bar, parcare
exterioara, incalzire centrala, piscina acoperita si incalzita, piscina exterioara, sauna, jacuzzi, salon masaj,
biliard, tenis masa, salon evenimente cu o capacitate de 210 locuri interior + 50 locuri pe terasa, BBQ, foisor
exterior, peluza, restaurant, loc de joaca pentru copii, seif receptie, Ambient Exclusive oferit gratuit numai
oaspetilor Ambient.
Camerele duble executive sunt sensibil mai mari dacat camerele duble standard .
Apartamentele Duplex Suite au urmatoarele facilitati in plus fata de camerele duble executive: sunt situate pe
2 nivele cu scara interioara, fiecare nivel cu baie proprie, la parter fiind o camera living cu canapea extensibila
si la etaj dormitorul matrimonial. Poate gazdui pana la 3 persoane fara achitarea unui tarif suplimentar.
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Brașov
Pensiunea: Casa Iacob
Cazare cu mic dejun
TIPUL CAMERELOR
SINGLE
DOUBLE
TRIPLA

07.01.2020-14.06.2020
170 lei
230 lei
300 LEI

TARIFE LEI
TARIFE

TIPUL CAMERELOR
SINGLE
DOUBLE
TRIPLA

15.06.2021-15.09.2021
200 lei
250 lei
350 lei

TARIFE LEI
TARIFE

TIPUL CAMERELOR
SINGLE
DOUBLE
TRIPLA

16.09.2021-21.12.2021
170 lei
230 lei
300 LEI

TARIFE LEI
TARIFE

Tarifele sunt exprimate in lei /camera/noapte includ TVA, mic-dejun si taxa locala.
Se accepta anularea rezervarii hoteliere cu cel putin 72 de ore inainte de ziua de check-in, fara costuri
suplimentare.
Facilitatile cuprinse in tariful de cazare:
-parcare gratuita
-accesul la internet este gratuit
-mic-dejun
Rezervare se achită integral in termen de maximum 14 de zile de la data rezervării. Depasirea termenului
de plata se penalizeaza cu 0,5%/zi.

Aflată în centrul vechi din Braşov, la 600 de metri de zona pietonală, Casa Iacob oferă un bar unde vă
puteţi bucura de o cafea sau o băutură. Conexiunea WiFi este gratuită în toate zonele.
Găzduite de o casă în stil săsesc din Transilvania, toate camerele au TV cu ecran plat şi baie privată. Se
asigură articole de toaletă gratuite.
Pentru a începe ziua, Casa Iacob serveşte un mic dejun tip bufet. Chiar în faţa clădirii există o parcare
publică gratuită, cu sistem de supraveghere video.
Biserica Neagră este la mai puţin de 600 de metri de proprietate. Telecabina spre Muntele Tâmpa este la 1
km, iar staţiunea de schi Poiana Braşov se află la 12 km.
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Brașov
Grand Hotel 4*
Cazare cu mic dejun
TIP CAMERĂ
Lei/cameră/noapte
Economy
Pat 140x200 cm
Standard
Pat 180x200 cm
Superioară cu balcon
Pat 180x200 cm
Deluxe cu balcon
Pat 180x200 cm
Junior
suite
cu balcon
Pat 180x200 cm

01.01 - 30.06.2021
01.09 - 20.12.2021

01.07 - 31.08.2021

SINGLE

DUBLĂ

TRIPLĂ

SINGLE

DUBLĂ

TRIPLĂ

176

204.6

-

198

231

-

209

242

-

253

286

-

270

298

-

297

330

-

292

325

391

314

347

413

319

352

418

340

373

439

Mențiuni:






tarifele includ mic dejun și taxe;
parcare gratuită, Wi-Fi gratuit în camere și în zonele publice;
acces gratuit la sala de jocuri, la sala de fitness și saună, iar pe timp de vară la piscina exterioară;
inchiriere sala de conferințe (teatru- max 50 de locuri, classroom- max 30 de locuri, board- max 26 de locuri) la
tariful de 500 lei/zi;

Note:



tarifele de mai sus NU se aplică pentru perioada sărbătorilor: Paște, Crăciun, Revelion, etc.; pentru aceste
perioade tarifele pentru pachete fiind transmise la solicitare.

Suplimente:




copiii până la 6 ani, inclusiv, beneficiază de gratuitate la cazare și micul dejun, fără a beneficia de pat suplimentar.
copiii cu vârsta între 7 și 12 ani, vor achita un supliment in valoare de 55 lei/copil pentru pat suplimentar (pliant) și
mic dejun; excepție fac regimurile de triplă Deluxe/Junior suite, care sunt dotate cu canapea extensibilă.



copiii cu vârsta între 7 și 12 ani, vor achita un supliment in valoare de 25 lei/copil pentru mic dejun, fara a
beneficia de pat suplimentar;



copiii peste 12 ani sunt considerați adulți și vor achita un supliment în valoare de 65 lei/persoană pentru pat
suplimentar (pliant) și mic dejun; excepție fac regimurile de triplă Deluxe/Junior suite, care sunt dotate cu canapea
extensibilă.

Grand Hotel**** este situat intr-o zona linistita, in depresiunea Brasovului, in orasul de la poalele Tampei, la o distanta de 2
ore de Bucuresti, 2 ore de capitala culturala a Europei-Sibiu si 2 ore de orasul medieval Sighisoara. Fie ca va bucurati de o vacanta
sau pur si simplu incercati sa evadati din viata cotidiana, Grand Hotel va ofera camere cu un design unic si un confort sporit, create
pentru a satisface si cele mai exigente cerinte.
Cateva dintre facilitatile de care va puteti bucura sunt : acces cu cartela magnetica , televizor cu cablu TV, birou de lucru , telefon in
camera si in baie, acces gratuit la internet de mare viteza, minibar, safe in camera, jacuzzi, sauna, piscina exterioara, masaj, fitness,
biliard, jocuri, room-service, parcare pazita si gradina interioara.
Hotelul se adapteaza celor ce-l viziteaza in scopul afacerilor, punand la dispozitie 2 sali de conferinte dotate corespunzator
(videoproiector, ecran de proiectie, internet, flip-chart,laser pointer) , receptionarea si transmiterea mesajelor prin fax si internet
wireless.
De asemenea cuplurile proaspat casatorite si nu numai, pot avea parte de surprize inedite si clipe de neuitat in camerele cu un design
special, dotate cu jacuzzi si special decorate.
Asadar, va asteapta oricare dintre cele 17 camere duble, 2 single sau apartamentul, pentru a va simti rasfatati, relaxati si
pentru a gusta putin cate putin din luxul si atmosfera unica oferita de Grand Hotel.
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Brașov
Hotel: Alinalex - Paradisul Acvatic 3*
Cazare (fără masă)
1 camera dbl = 462 lei/noapte cu acces toata ziua la Paradisul Acvatic, fara mic
dejun (pret de sezon).
La acest tarif se adauga 28 lei/noapte ( cazare si acces) pentru copil de 10 ani.

Hotel ALINALEX se remarca prin dotari de exceptie, imbinand eleganta si utilitatea. Hotelul ofera
clientilor sai servicii de calitate si conditii deosebite de cazare, dimensiunea camerelor fiind de 45 de metri
patrati.
Descriere camere:
Dotari camere: TV, minibar, seif, baie cu cada, internet, uscator de par, seif, telefon.
Numar total camere: 23
Duble: 23 - cu pat matrimonial 2 x 2 metri, fiecare cu o suprafata de 45 mp.
Descriere facilitati:
Dotari generale: restaurant - in cadrul Aqualand, parcare proprie, acces persoane cu dizabilitati, internet,
salon de mic dejun, bar, receptie deschisa non stop, terasa, camere pentru nefumatori, lift, camera de
bagaje.
Servicii: room service, spalatorie, fax/copiator, serviciu de transfer (contra cost).
Locatie:
Hotel ALINALEX este situat la 10 minute de centrul istoric si comercial al Brasovului, la iesirea spre
Targu Mures. La doar 20 de metri departare, aqualand-ul Paradisul Acvatic este deschis 365 de zile/an
pentru cei ce cauta relaxare, sport si distractie.
Politici:
Unitatile hoteliere din Romania aplica regulile de protectie anti-COVID 19 valabile la destinatie , conform
legislatiei in vigoare la momentul calatoriei,
Check-in: ora 14:00.
Check-out: ora 12:00.
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Brașov
Hotel Ave Lux 3*
Tip camera - cazare cu mic dejun inclus
Singla standard (dubla in regim de singla)
28mp
Dubla standard (twin sau matrimoniala) 28mp
Garsoniera (pat matrimonial si canapea 1 loc)
45mp pentru 3 persoane
Apartament (dormitor cu pat matrimonial si
living cu canapea 1 loc) 45mp pentru 3
persoane
Suita (pat matrimonial si canapea 1 loc) 72mp
pentru 3 persoane
Apartament de lux cu jacuzzi (dormitor cu pat
matrimonial si living cu canapea 1 loc si
jacuzzi, balcon) 80mp pentru 2 persoane

Tarif

216
271
330
330
354
433

Nota:
Tarifele includ mic dejun si taxe.
Micul dejun se serveste set meniu daca in hotel sunt cazate mai putin de 15 persoane, peste 15 persoane micul
dejun se serveste sub forma de bufet suedez;
Ofertele pentru sala de conferinte, pauze de cafea, pranz, cina, cina festiva, pachete de bauturi, business cocktail
se negociaza punctual pe baza cererii transmise;
Suplimentul de masa (pranz si/sau cina) este disponibil pentru grupuri de minim 10 persoane la tariful de 39
lei/persoana/masa/zi si include aperitiv/ciorba, fel de baza cu salata, paine, apa plata imbuteliata 2L / 4
persoane.
Copiii cu varsta pana la 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun fara pat suplimentar. Suplimentul
de masa (pranz si/sau cina ) daca se solicita este la tariful de 50% din suplimentul de adult/masa/zi si este
valabil doar in cazul grupurilor organizate si cu meniu prestabilit.
Copiii cu varsta peste 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar. Micul dejun se achita
integral si este in valoare de 25 lei/copil/noapte. Suplimentul de masa (pranz si/sau cina ) daca se solicita este la
tariful de 100% din suplimentul de adult/masa/zi si este valabil doar in cazul grupurilor organizate si cu meniu
prestabilit.
Patul suplimentar este disponibil doar in garsoniere, apartamente si suite si este inclus in pretul transmis in
anexa. Pentru a 4 a persoana care se cazeaza in apartament, suita sau garsoniera se achita diferenta tariful de 50
lei/persoana/noapte si include cazare cu mic dejun.
Patul suplimentar nu poate fi solicitat pentru camerele duble standard.
Hotel Ave Lux dispune de 30 camere: 11 dbl twin (etajul 1, camerele au balcon), 12 dbl matrimoniale (etajul 2
si 3), 1 suite (etaj 3), 2 garsoniere (etaj 3), 2 apartamente cu vedere la munte (etaj 1 si 2) si 2 apartamente de
lux cu jacuzzi si balcon (etajul 3), clasificate la 3*.
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Brașov

Hotel: Long Street 3*1
A. TARIFE 2021

extra sezon

Tipuri camere

Dubla Economy
Standard twin/king
Standard tripla
Superior Family 4 pers
Superior Family 5 pers
Apartament Standard

02.01.2021 - 14.06.2021
01.07-31.07.2021
15.09.2021 - 23.12.2021
Ocupanta
1
2
3
4
5
pers pers pers pers pers
187
220
209
242
266 283 299
309
326
342
359
325
341
358
374 391
345
362
378
395
-

sezon

0
0
0
0
0
0

15.06.2021 - 14.09.2021

1
pers
234
272
347
402
422
449

Ocupanta
2
3
4
pers pers pers
267
305
363
380
418
435
451
439
455
472
465
482
498

5
pers
488
-

Nota:
-

Toate tarifele includ TVA, taxa de salvamont si mic dejun ;
Copii cu varsta pana la 2 ani beneficiaza de cazare gratuita in acelasi pat cu insotitorii lor;
Copii cu varsta intre 2 – 5,99 ani beneficiaza de cazare gratuita in acelasi pat cu insotitorii lor, dar
achita mic dejun 20 lei/zi ;
Pentru copii cu varsta peste 6 ani tariful de cazare cu mic dejun inclus pentru un pat suplimentar in
aceeasi camera cu insotitorii este de 75 lei/pat;
Se accepta animale de companie de talie mica. Tariful pentru fiecare animal de companie este 50 lei/zi;
Parcare este gratuita in limita locurilor disponibile;
Tarifele nu sunt valabile in perioada sarbatorilor legale.
-

Hotelul Long Street este situat în centrul oraşului Braşov, la 200 de metri de Universitatea Transilvania şi la 1,6 km de
centrul vechi. Majoritatea camerelor oferă vedere la Munţii Tâmpa şi Postăvaru. Toate camerele includ TV cu ecran plat,
minibar şi baie cu articole de toaletă. În zonă există numeroase restaurante româneşti, baruri, cluburi şi saloane de
înfrumuseţare. Oaspeţii pot ajunge în centrul vechi cu un autobuz care are staţie chiar în faţa Hotelului Long Street.
Castelul Bran este la 30 de minute de mers cu maşina, iar zona de schi Poiana Braşov este la 14 km.

1

Se acceptă animale de companie contracost 50 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

Brasov
Hotel: Residence Central Annapolis 3*
Tarife individual RC Annapolis, total 24 spatii cazare:
Tip Camera
Tarife
Duminica - Joi
Dubla Standard
220
Dubla Deluxe
269
Dubla Deluxe vedere
318
Biserica
Neagra
Apartament Standard
367
Apartament Deluxe
416
Tip Camera

Tarife
sezon si
weekend
**

Dubla Standard
Dubla Deluxe
Dubla Deluxe vedere
Biserica
Neagra
Apartament Standard
Apartament Deluxe

Nr.
Camere
13
4
4
2
1
Nr.
Camere

245
293
342

13
4
4

391
465

2
1

Tarifele sunt exprimate in lei si includ toate taxele, internet wireless de mare viteza. Micul dejun este optional si
are tariful de 35 lei/persoana/noapte.
Parcarea este posibila contracost la tariful de 35 lei/zi. Este necesara rezervare in prealabil.
** In urmatoarele perioade se considera sezon in 2021:
04.01 - 10.01
29.01 - 07.02
02.04 - 11.04
30.04 – 09.05
30.05 - 11.09
28.11 - 01.12

vacanta de iarna
vacanta copiilor
vacanta de primavara
Vacanta + paste + 1 mai
Sezon high
Sf. Andrei + Ziua
Nationala

Prezenta animalelor de companie este permisa contra unei taxe de 49 lei / noapte.1
Tarifele de grup ( minim 10 camere, minim 2 nopti ) au un discount suplimentar fata de tariful pentru individual
insa se va discuta in functie de perioada solicitata, numar camere si servicii conexe.
Salonul de mic dejun al unitatii poate fi folosit ca si sala de conferinte cu o capacitate maxima de 25 persoane,
fiind un salon modular.
Anul 1907, când librarul TEUSCH construia în interiorul zidurilor de aparare ale Brașovului (Kronstadt, Brasso)
pe strada Târgul Cailor (actualul Gheorghe Barițiu) într-un autentic stil Art Nouveau (Jugendstil) vila care
astăzi se numește Residence Central Annapolis.
Dl. TEUSCH ajutat de fiicele sale - ambele renumite învațătoare în comunitatea Brașovului, dar și de cel mai
mare arhitect al vremii, a contribuit la construirea și decorarea acestui imobil în cele mai mici detalii,
construcția fiind terminată în anul 1909.
Imobilul a rămas de-a lungul timpului neschimbat , chiar dacă a trecut prin diferite momente istorice : primul
război mondial, al doilea, perioada comunismului.
Astăzi, clădirea păstrează elementele de arhitectură ale perioadei ART NOUVEAU și de asemenea elementele
1

Prezenta animalelor de companie este permisa contra unei taxe de 49 lei / noapte.
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decorative inițiale precum : parchetul fabricat manual din lemn de stejar,
sobele făcute manual de cei mai mari producători de sobe ai vremii - fraţii Schmidt, care și-au inscripționat
sigla pe fiecare sobă (bruder Schmidt/ testverek Schmidt), mozaicul din băi și de pe culoarele imobilului,
uşile fabricate din brad, candelabrele sau lămpile folosite de familia Teusch , obiectele de mobilier sau de
decorațiune interioară care au aparținut acestei familii renumite din Brașov.
Facilitati si servicii: decor Art nouveu, camere largi si spatioase dotate partial cu aer conditionat si frigobar,
personal calificat, CaTv, internet gratuit wireless, supraveghere video in spatiile publice si exterior, bar,
incalzire centrala, salon pentru servit masa, seif receptie, seif in camere, fierbator apa,ceai, cafea, receptie
permanenta, sala conferinte 25 locuri, localizare vizavi de Biserica Neagra.
Camerele duble deluxe sunt mai mari fata de camerele duble standard si permit montarea unui patsuplimentar
ce va fi taxat cu 15 euro / noapte in cazul in care se necesita.
Apartamentele Standard au urmatoarele facilitati in plus fata de camerele duble executive: au 2 camere, 1
dormitor cu pat matrimonial si un living cu canapea extensibila, sunt localizate la parter si au intrare complet
separata fata de imobilul principal. Au in dotare cuptoare cu microunde. Poate gazdui pana la 3 persoane fara
achitarea unui tarif suplimentar, iar a 4-a persoana, se poate caza achitand tariful suplimentar de 15 euro.
Apartamentul Deluxe are urmatoarele facilitati in plus fata de apartamentul standard: mobilier specific epocii,
un spatiu mai mare in living precum si o masa cu 4 scaune. Poate gazdui pana la 4 persoane fara achitarea unui
tarif suplimentar.
Check in: incepand cu ora 14:00 la Residence Central Annapolis, nr 18, Brasov .
Check out: pana la ora 12:00.
Late check-out (pana in orele 18:00) in functie de disponibilitate, se taxeaza cu 50% din valoarea noptii de
cazare.
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Brașov
Vila: Roots
Tarife:
Momentan tarifele nu variază în funcție de sezon:

- 1100 lei/noapte - în timpul săptămânii
- 1300 lei/noapte - în weekend
Descriere:
Vă prezentăm vila Roots din Brașov . Situată la 8 km de centrul Brașovului, cu o capacitate de 8-10 persoane,
vila este dotată complet pentru a asigura clienților un sejur de vis. Vila are 4 dormitoare si o sufragerie.
-

Vila Roots oferă spațiu suficient pentru zece persoane pe două niveluri. Materiale precum lemnul rustic, piatră
naturală și multe mici detalii se îmbină pentru cazarea dumneavoastră la Roots. Paturile de înaltă calitate, cu
comode moi și liniștea Brașovului garantează odihnă atât ziua cât și noaptea. De îndată ce deschideți o fereastră,
aerul de munte vă aduce relaxarea de care aveți nevoie. Balconul cuprinde o panoramă spre sud și pe terasă
aveți o vedere exclusivă și unică asupra stațiunii Poiana Brașov și a masivului Postăvaru.
Trei generații dintre noi trăim aici, la Brașov. De aceea știm acest sentiment special pe care îl obțineți când
plecați în vacanță la o pensiune. Pentru că am experimentat-o singuri. În calitate de gazde, suntem încântați să
vă împărtășim acest sentiment.
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Timișul de Jos, Brașov
HOTEL: Domeniul Dâmbu Morii 3*1
- 31 camere duble.
- piscină exterioara (deschisa pe perioada verii)
- parcare,wi-fi,restaurant international,bar.
- 4 sali de conferinte - capacitate maxima /sala de conferinta - 250 de locuri
Tip Camera
lei/cameră/noapte

Zile

Camera Single

Duminica - Joi
Vineri - Sambata
Duminica - Joi
Vineri - Sambata
Duminica - Joi
Vineri - Sambata

Camera Dubla
Dubla Superioara

02.04 – 15.06

16.06 – 12.09

13.09 – 31.03

165
187
187
209
209
231

220
264
319
396
396
462

176
198
198
220
220
242

 Tarifele includ micul dejun ,TVA dar nu includ taxa de oras. Servicii gratuite : acces piscina(in lunile in care
functioneaza), internet wireless,parcare.
 Este permis accesul cu animale de companie de talie mica , tarif 35 lei/zi .
 Pentru week-end-uri , respectiv Vineri-Sambata se impune „Sedere Minima” 2 nopti .
 Demipensiune = 65 lei / persoana / zi , pentru copii se achita aceeasi suma
 Pensiune Completa = 120 lei / persoana / zi , pentru copii se achita aceeasi suma.
 Pentru ambele variante se poate opta pentru set meniu sau fisa cont ( la fisa cont se poate micsora sau mari valoare in
functie de solicitarea turistilor si nu este obligatoriu sa se achizitioneze si pentru copii )
 Cazarea se face începȃnd cu ora 16.00 şi se termina la ora 12.00 in ziua plecarii.
 Tarifele nu sunt valabile in perioada targurilor,conferintelor,festivitatilor si a sarbatorilor legale si comerciale , pentru
acestea se solicita oferta specială (acestea au propriile politici de anulare, nu cele contractuale).
Facilități copii:
Copiii pana la doi ani au gratuitate la cazare si mic dejun.
Pentru copiii cu varsta intre 2-12 ani se achita 66 LEI/zi - pat suplimentar si mic dejun sau 40 LEI / zi – mic
dejun inclus dar folosind paturile din dotarea camerei.
Pentru copiii peste 12 ani se achita 90 LEI/zi - pat suplimentar si mic dejun
Dotari camere :
•
mini bar
•
seif
•
papuci de cameră
•
uscător de păr
•
cabină pentru duș
•
plasmă
•
terasă sau balcon propriu fiecărei camere (cu masă și scaune la cerere)
•
telefon
•
wi-fi

Domeniul Dâmbu Morii se află la 7 km de centrul orașul Braşov, într-o zonă pitorească dintre Muntele Piatra Mare și râul Timiș. Proprietatea oferă
acces WiFi gratuit, parcare privată şi o piscină sezonieră în aer liber, prevăzută cu șezlonguri.
Camerele au TV cu ecran plat cu canale prin cablu, minibar, cutie de valori, balcon şi baie privată, cu duș, articole de toaletă gratuite și halate.
Oaspeții se pot bucura de mese în restaurantul din incintă sau se pot relaxa în grădină. Aceștia au la dispoziție o grădină mare cu terasă. Proprietatea
oferă şi alte facilităţi, precum recepție cu program nonstop, o sală de jocuri, un iaz privat de pescuit și un loc de joacă pentru copii
1

Se acceptă animale de companie de talie mică, contracost
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Breaza, jud. Prahova
Complexul de Terapie Naturala Alexandra

Sejur 7 /6 - SG - 1550 Lei
- DB - 2850 Lei / 2 persoane
Sejur 11/10 - SG - 2395 Lei
- DB- 4550Lei / 2 persoane
Sejur (1-6 zile - 250/zi/persoana
All inclusive: cazare, 3 mese/zi,
proceduri (in valoare de 90 lei/zi) la
recomandarea medicului, suplimente Hofigal, consult balneologic şi
fitoterapeutic)
PROCEDURI
Impachetare cu spirulina- 45.00 Lei / 35.00Lei
Reflexoterapie
- 45.00 Lei
Baie cu plante
– 30.00 Lei / 40 Lei
Masaj General
- 65.00 Lei / 40.00 Lei
Masaj anticelulitic – 60.00 Lei /
Masaj Facial
- 30.00 Lei
Drenaj Limfatic - 60.00 Lei Angiomat -45.00 Lei
Sauna
- 55.00 Lei
Salina
- 10.00 Lei
Kinetoterapie
- 30.00 Lei

Pachet de detoxifiere
MAI – OCTOMBRIE 2021
(11 zile cu 10 de tratament)
SG -- 3395 Lei
DB -- 6290 Lei / 2 persoane
 Dietă
 Suplimente naturale
(marca Hofigal )
 Reflexoterapie
 Masaj general
sau anticelulitic sau drenaj limfatic
 Impachetare cu spirulina
 2 sedinte Autohemoterapie majora
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PACHET DE SLABIT
(11 zile cu 10 de tratament)
SG -- 3295 Lei
DB -- 6090 Lei / 2 persoane

Dietă

Suplimente naturale
(marca Hofigal )

Impachetare spirulina

Masaj general
sau anticelulitic sau drenaj limfatic

Kinetoterapie

Reflexoterapie

RECUPERARE POST COVID 19
KINETO
MDF
OZONOTERAPIE AHM

200,00 LEI

OZON INTRADERMIC/ INTRAMUSCULAR
50,00 LEI/ ședință

Pachet 5 ședințe: 220,00 LEI

Pachet 10 ședințe: 400,00 LEI

AUTOHEMOTERAPIE MINORĂ
90,00 LEI/ ședință


Pachet 10 ședințe: 700,00 LEI

AUTOHEMOTERAPIE MAJORĂ
180,00 LEI/ ședință

Pachet 10 ședințe: 1500,00 LEI
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Stațiunea: Cacica, Bucovina
Hotel: Casa Domneasca 3* 1
Cazare + mic dejun
Perioada

Cameră
dublă

Camera
dubla
fara
balcon

31.01 - 12.06
01.10 - 31.12

230

220

13.06-30.09

270

260

Cameră
dublă în
regim
single

Cameră
triplă

180

300

Apartament /Apartament
2camere
/
3camere

320

/

450

200
380
380
/ 550
Tarifele sunt si includ micul dejun pentru 2 persoane. Camera triplă include mic dejun pentru3 persoane,apartamentul cu 2 camere
include mic dejun pentru 2 persoane,apartamentul cu 3 camere include mic dejun pentru 4 persoane.
 Tarifele includ TVA .
 Tariful include accesul la piscina interioară a pensiunii, tenis de masă,loc de joaca, foişor , grătar.
 La acest tarif se adaugă serviciile suplimentare astfel:
 Saună : 25 lei/persoană /2ore , în cadrul programului de funcţionare
 Pat suplimentar: 40 lei/zi
 Mic dejun extra: 35 lei/adult si 20 lei/copil
 Inchiriere ATV :150 lei/ora
Pentru rezervare fermă este necesară achitarea unui avans de 50%.
În cazul anulării rezervării avansul nu se restituie.
HOTEL CASA DOMNEASCĂ îşi rezervă dreptul de a anula o rezervare dacă aceasta deţine date invalide, ambigue, iar
clientul nu poate fi contactat telefonic.
Ziua hotelieră incepe la ora 15:00 şi se termină a doua zi la ora 12:00.






Program restaurant, bar, recepţie: 08.00 – 22.00.
Pentru produsele aduse de client şi preparate la grătarul exterior , pensiunea NU pune la dispoziţiecarbunii, vesela şi
instrumentarul necesar. Aceste produse se consumă la foişor. Este interzis accesul în restaurant sau pe terasa
pensiunii cu produsele preparate la grătarul exterior.
In cazul in care turistul pleaca inainte de expirarea perioadei platite, contravaloarea zilelor decazare ramase nu
se restituie.
Accesul cu animale este permis in camera si interzis in restaurant.

Aflat la intrarea in Cacica, dinspre Gura Humorului, Hotelul*** Casa Domneasca reprezinta locul ideal de relaxare si
petrecere a unei vacante de neuitat, in inima Bucovinei. Hotelul este construit recent si dispune de 50 locuri de cazare in
camere single, duble, triple si apartamente. Clientii au acces gratuit la facilitatile hotelului: piscina interioara cu apa
dulce, piscina exterioara cu apa sarata, spatiu de joaca pentru copii, gratar, foisor, parcare, internet prin cablu si Wi-fi.
Restaurantul hotelului, ofera posibilitatea organizarii de evenimente variate, seri tematice si serbari campenesti. Meniul
restaurantului este compus din mancaruri traditionale specifice Bucovinei si preparate internationale, gatite cu multa
pasiune si pricepere de catre bucatarii nostri specialisti.
Clientii hotelului Casa Domneasca beneficiaza gratuit de accesul la piscina interioara cu apa dulce si masa de ping pong.

1

Accesul cu animale este permis in camera si interzis in restaurant.
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Bucovina, Câmpulung Moldovenesc
Hotel: Eden 3*
Tipul Camerei
BUNGALOW 3* (2 PERS.)
BUNGALOW DUBLU 3*
( 4 pers. )
CAMERĂ DUBLĂ 3 * Superior cu balcon și
vedere la munte
CAMERĂ DUBLĂ 3 * Superior
CAMERĂ DUBLĂ ÎN REGIM SINGLE 3*
Superior
CAMERĂ TRIPLĂ 3 * Superior cu balcon
CAMERĂ TRIPLĂ 3 * Superior
SUITE 3* Superior cu balcon

Tarife
lei/cameră
243
407
320
291
204
446
403
485

Pentru grupuri mari peste 20 persoane vă oferim tarife speciale:
- 117 lei/pers. loc în camera dublă, triplă, apartament
- 170 lei/pers. camera dublă în regim single
- 1 gratuitate la cazare și masă.
Tarifele includ TVA , mic dejun și acces centru spa (piscină, jacuzzi, saună umedă, saună uscată,
salină )
Tarifele nu sunt valabile pentru perioada Sărbătorilor Pascale, Crăciun, Revelion şi Festivaluri
Locale.
Taxe suplimentare se vor percepe în funcţie de Hotãrârea Consiliului Local şi a noilor
reglementãri în domeniu.
Opţional vă oferim prânz sau cină aproximativ 59-68 lei/pers. în funcţie de meniu, sau cină folclorică (taraf)minim 30pers.- 146 lei/ pers.
Cină folclorică (spectacol și taraf cu dansuri)- 194 lei/pers.
Pentru copiii până la 6 ani oferim cazare gratuitã (în pat cu părinții), iar între 6-12 ani reducere
50% la cazare.
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HOTEL EDEN GARDEN SPA 4*
Tipul Camerei

Nr.
Cam.

CAMERĂ DUBLĂ STANDARD 4*

1

CAMERA DUBLĂ STANDARD 4* cu balcon
5
CAMERĂ DUBLĂ 4*
SUPERIOR
CAMERĂ DUBLĂ 4* SUPERIOR cu balcon

Tarife
lei/cameră
437
485

8
4

CAMERĂ DUBLĂ(twin) CU PAT
SUPLIMENTAR 4*
JUNIOR SUITE 4* SUPERIOR cu balcon

5
8

APARTAMENT 4*
SUPERIOR cu balcon

3

534
582
485
679
776

Tarif camera dublă 4 * în regim single – 75 % din tariful de cameră dublă.
Pentru grupuri mari peste 20 persoane vă oferim tarife speciale:
- 195 lei/pers. loc în camera dublă standard, cameră dublă superioară, cameră dublă cu pat
suplimentar,junior suite 4* superior , apartament 4* superior
- 267 lei/pers. camera dublă în regim single
- 1 gratuitate la cazare și masă.
Tarifele includ TVA , mic dejun și acces centru Spa.
Tarifele nu sunt valabile pentru perioada Sărbătorilor Pascale, Crăciun, Revelion şi Festivaluri Locale.
Taxe suplimentare se vor percepe în funcţie de Hotãrârea Consiliului Local şi a noilor reglementãri în
domeniu.
Opţional vă oferim prânz sau cină aproximativ 73- 87 lei/pers. în funcţie de meniu, sau cină folclorică (taraf)-minim
30pers.- 146 lei/ pers.
Cină folclorică (spectacol și taraf cu dansuri)- 194 lei/pers.
Pentru copiii până la 6 ani oferim cazare gratuitã (în pat cu părinții), iar între 6-12 ani reducere 50% la
cazare.

Hotel Eden 3* și Hotel Eden Garden Spa 4* se află în Municipiul Câmpulung Moldovenesc,
la poalele masivului Rarău, la o altitudine de 630 m, într-o zonă pitorească şi liniştită, la 2 km de centrul
oraşului şi la 5 km de Pârtia de ski “Rarău”.
Capacitatea de cazare 3* – 76 locuri: 2 camere single hotel 3*, 2 camere duble (twin) hotel 3*,
6 camere duble (twin) hotel 3* superior cu balcon și vedere la munte modernizate în anul 2020, 2
camere duble hotel 3* superior modernizate în anul 2020, 3 camere triple hotel 3* superior cu balcon
modernizate în anul 2020, 5 camere triple 3 * superior modernizate în anul 2020, 2 apartamente hotel 3*
superior cu balcon, 2 camere (4 pers.), modernizate în anul 2020 , 8 bungalow-uri : 2 cu 2 camere cu
baie (cadă) şi 6 cu 1 cameră dotate cu baie (duş). Camerele şi bungalow-urile dispun de TV cablu,
frigobar, uscător păr, băi separate cu duş (cadă cu hidromasaj), telefon, reţea wireless (gratuit).
Capacitate de cazare 4* - 90 locuri: 1 camera dubla standard 4 * , 5 camere duble (twin)
standard 4* cu balcon, 4 camere duble (twin) 4* superior cu balcon, 8 camere duble 4* superior, 5
camere duble (twin) standard 4* cu pat suplimentar , 8 junior suite 4* superior cu balcon si 3
apartamente 4 * superior cu balcon.
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Micul dejun, prânzul şi cina se servesc în cadrul restaurantului Eden Garden Salon 4*, restaurant
a la carte şi bufet - 250 locuri.
Sală conferinţă 1: 40-50 de locuri, aranjare tip teatru.
Sala conferinţă 2: 30 de locuri, aranjare tip sală de clasă.
Parcare 40 locuri, Garaj pentru motociclete – biciclete. Internet WI-FI gratuit.
Complexul Hotelier Eden, Câmpulung Moldovenesc, dispune de o bază de agrement şi
recuperare, cu piscină acoperită cu cascadă şi efect pentru înot contracurent (28-30 grade, dimensiuni
15x5x1, 50m), piscină cu apă sărată (în lucru din august 2020 ), jacuzzi cu hidromasaj lombar, cervical
şi aeromasaj (36-38 grade- 8 persoane), saună uscată (14 pers. ), saună umedă (10-12 pers. ), salină (12
pers. ), cameră de masaj cu masă reglabilă pe înălţime, bowling 2 piste, contra cost. Terasa cu 30 locuri
este acoperită şi deschisă cu acces din recepţie şi plajă exterioară, unde se pot servi gustări, micul dejun,
preparate la grătar, şi băuturi atât pentru fumători cât şi pentru nefumători.
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Dorna Cindrenilor, Bucovina
Casa Sofia 3*
155 de lei pe noapte/camera sau 465 de lei integral

Capacitate: 6 adulți și 3 copii în 3 spații de cazare
Dispunem de 3 camere cu baie proprie și o bucătărie complet utilata și mobilata. În curte este un foișor închis,
unde sunt în dotare grătar, sobă, ceaun și o masă de 12 persoane. De asemenea, pentru cei mici avem loc de joaca
dotat cu tobogan, hinta, balansoar, groapă de nisip cu jucării și trambulina. Avem și o parcare generoasă, iar la 50
de m, este un magazin destul de bine aprovizionat.
La noi aveți posibilitatea sa plătiți cu cardul sau cash, de asemenea acceptam și tikete de vacanta atât electronice
cât și tipărite.
Drumul este asfaltat pana la curte, f ușor de ajuns și suntem la 9 km de centrul orașului Vatra Dornei.
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Dragoiasa, Bucovina1
Casa Răzeșului
Camera

Tarife Cazare + Ultra All Inclusiv

Camera Deluxe cu baie proprie – 750 lei/noaptea
Apartament 2 Camere cu baie – 1450 lei/noaptea
Oferta cuprinde:
* în fiecare dimineață mic dejun tip bufet diversificat și bogat cu preparate calde și reci, toate pregătite în casă;
* prânz și cină cu mâncăruri tradiționale bucovinene răzășești, preparate din carne de porc, oaie, pasăre, pește și vânat,
cafea, ceai din flora de munte, pălincă, afinată, bere la draft și sticlă, vinul casei (alb, roșu și roze), diverse băuturi
răcoritoare și siropuri preparate în casă;
* gustări intre mese;
* cină tradițională distractivă la Bucătăria Răzeșului cu cântec, joc şi voie bună unde oaspeții vor avea parte de
surprize culinare, totul pe terasa Răzeșului, de unde te poți bucura și de peisaje minunate;
* pentru doritori se pot organiza: drumeții, picnic în aer liber cu preparate pregătite la ceaune pe buturugi și băuturi
tradiționale, plimbări la mănăstirile din zonă, plimbări la izvoarele cu apă minerală carbogazoasă in sit natural, turism
ecvestru, River Rafting și caiac pe râul Bistrița, paintball in teren natural, escaladări, cățărări în masivul Rarău, vizite
la muzee, plimbări cu mocănița de la Moldovița, coborâri pe cea mai lungă tiroliană din pasul Palma și multe alte
surprize.
* pentru iubitorii de adrenalină închiriem ATV-uri;
* oaspeții noștri au acces non stop la zona de relaxare de pe spațiu verde și terasă saună, ciubăr, loc de joacă pentru
copii;
* Morcovel și Fulger sunt pregătiți să vă ofere o experiență în călărie
* toate preparatele sunt pregatite în casă după rețete tradiționale;
Casa Răzeșului se află în localitatea Drăgoiasa, la 27 km de Vatra Dornei și are facilități Ultra All Inclusive.
Zona de răsfăț de la Casa Răzeșului se compune din:
– o priveliste ce îți răsfață și reface ochii și mintea
– o oază de relaxare care include acopuntura, auriculoterapie, masaj de relaxare, masaje terapeutice, masaje
anticelulitice și masaj de revigorare.
– saună, ciubarul răzeșului, piscină.
– mese festive, gratar, terasă, proțap și multe altele.
– restaurant de 68 de locuri ce vă întâmpină cu mâncăruri alese, tradiționale.
– drumeții în Munții Călimani și împrejurimi.
– echitație,drumeții și apoi petreceri de seară la foc de tabără.
Incercăm să oferim tradiționalul îmbinat cu modernul și festine 100% naturale din producție proprie sau locală. Casa
Răzeșului oferă un regim ULTRA ALL INCLUSIVE.
Se acceptă animale de companie

1

Se acceptă animale de companie

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

Bucovina
PENSIUNE: La Moara 4*
Statiune: Fundu Moldovei, Bucovina
CAMERĂ SINGLE
duminică - joi: 160 lei / noapte
vineri - sâmbătă: 200 lei / noapte
CAMERĂ DUBLĂ
duminică - joi: 240 lei / noapte
vineri - sâmbătă: 280 lei / noapte
CAMERĂ TRIPLĂ
duminică - joi: 280 lei / noapte
vineri - sâmbătă: 320 lei / noapte
APARTAMENT
duminică - joi: 320 lei / noapte
vineri - sâmbătă: 360 lei / noapte
Pensiunea dispune de 23 locuri de cazare în 6 camere duble, 1 cameră triplă și 2 apartamente,
locurile putând fi suplimentate cu paturi pliante pentru copii.

Pensiunea La Moară se află în localitatea Fundu Moldovei şi oferă un restaurant, biciclete gratuite, un bar
şi un lounge comun. Fiecare unitate de cazare de la această pensiune de 4 stele are vedere la râu. Oaspeţii
beneficiază de acces la grădină şi la terasă. De asemenea, există o bucătărie comună, room service şi
serviciu de schimb valutar.
Camerele sunt dotate cu TV cu ecran plat cu canale prin cablu, cană fierbător, duş, uscător de păr şi birou.
Toate camerele pensiunii au dulap şi baie privată.
Pentru copii există loc de joacă. Oaspeţii cazaţi la Pensiunea La Moară pot practica diverse activităţi în
satul Fundu Moldovei şi în împrejurimi, inclusiv drumeţii, schi şi ciclism.
Pensiunea oferă un centru de afaceri, acces gratuit la internet WiFi şi parcare privată gratuită.
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Gura Humorului, Bucovina
Pensiunea: La Roata 3*
Tip cazare

Cazare rustica

Tarife 2021
Cazare + mic dejun în...
Casa Dumitru
Casa Vasile
Casa Zenovia
Casa Anastasia
Casa Elisabeta
(2 adulti + 1 copil ≤ 12 ani)
Camera single
Camera dubla
matrimoniala / twin

Lei / noapte
350 / 600 Lei
1 / 2 camere
400 / 700 Lei
1 / 2 camere
400 Lei
200 Lei
250 Lei

Cazare
moderna
Apartament 2+1
(2 adulti+1 copil ≤ 12 ani)
Apartament 4+1
(4 adulti+1 copil ≤ 12 ani)

380 Lei
550 Lei

* Tarifele includ micul dejun si toate taxele. ** Mic dejun extra: 30 lei/pers/zi
***Pachetele speciale de Sarbatori NU fac obiectul tarifelor de mai sus.

Tot La Roatã*** și-a mai gasit loc un spațiu pentru servirea micului dejun, cu bucate tradiționale pregătite în casã,
din produse proaspete de la fermierii locali sau de la mica noastrã fermã de pãsãri ori din livada cu meri. Avem,
de asemenea, un magazin de suveniruri, o terasă rusticã în aer liber, iar cazarea modernã (de trei stele) este
repartizata în 4 case (camere matrimoniale/twin și apartamente).
Sala de conferinte are o capacitate de 25 de locuri si toate dotarile necesare unui eveniment corporate.
Inchirierea de biciclete, parcarea si conexiunea wi-fi sunt gratuite.
In noul context, luam toate masurile de siguranta si igiena impuse (exista recipiente cu dezinfectant si covoare
impregnate cu solutie de dezinfectare la intrarea in fiecare spatiu; personalul poarta masti si manusi de protectie;
se face dezinfectarea obiectelor atinse frecvent o data la 2 ore etc.).
Dorim sa cream atat pentru turisti, cat si pentru noi, un spatiu sigur, in care toata lumea sa se simta protejata.
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Gura Humorului, Bucovina
Hotel: Best Western Bucovina****
Cazare cu mic dejun
TARIFE TURISTI INDIVIDUALI(<12 PERSOANE)
tip
1/2nopti <3nopti
extrasezon
1/2nopti
camera

regim
<3nopti
masa
sezon
inclus
01.04.-31.10
single
243
221
14.01.-31.03.&
216
195
cazarecu
mic
dubla
280
259
01.11.-21.12.
253
232
dejun
Tarifele de mai sus sunt exprimate in lei / camera / noapte, includ micul dejun si TVA. Taxa hoteliera de 1 %
perceputa pentru fiecare noapte de cazare nu este inclusa in tarifele comunicate si se adauga pentru fiecare noapte
de cazare.
Hotelul nu are in structura sa camere triple - 3 paturi separate. Cu acordul turistilor si in functie de
disponibilitatea hotelului pot fi cazati in gen triple cu pat matrimonial si canapea extensibila: Junior Suite(4),
queen vip(2) – 3 adulti.
Politica pentru copii: pana in 3 ani –GRATUIT, cazati in acelasi pat cu parintii/patut bebe

intre 3-12 ani: 74 lei/zi (mic dejun si pat pliant). Supliment pat pliant: 49 lei/zi
Mesele incluse in functie de pachetul ales pot fi:
pentru GRUPURI:
BUFET (minim 30 persoane) sau SET MENIU (3feluri - pentru mai putin de 30 persoane)
pentru INDIVIDUALI: BUFET (cu grupurile) sau FISA CONT cu suma prestabilita cu demipensiune/pensiune completa,
de comun acord, in avans conform comenzii.

Nu avem triple in hotel.
Politica pentru copii: pana in 3ani,gratuit,cazati in aceeasi camera cu parintii/ pentru patut bebe;
intre 3-12 ani: 72 lei/ zi( mic dejun si pat pliant). Supliment pat pliant: 48 lei/ zi.

Best Western Bucovina este singurul hotel din zona de 4 stele care poarta prestigiul unui lant hotelier
international de renume. Situat la km 0 al orasului Gura Humorului, hotelul promite sa iti ofere o experienta
desavarsita, cu servicii impecabile, atmosfera senina, chipuri zambitoare si brate deschise. Departe de casa, la noi
te vei simti ca acasa!
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Gura Humorului, Bucovina
Hotel: Toaca Bellevue 4*

Dbl (sgl)
Double
Dubla delux
Apartament
mansardat,
fara balcon
Apartament
VIP,cu
balcon

Tarife sezon (01.05 - 15.09, 01-20.12)
Turisti individuali
Grupuri de circuit*
Sejur 1-2 nts
min. 3 nts
sejur 1 nt
sejur 2 nts
198
193
182
171
220
206
204
204
317
317
305
294
382

371

363

352

429

424

415

404

Tarife extrasezon (03.01- 30.04, 16.09-30.11 )

Dbl (sgl)
Double
Dubla delux
Apartament
mansardat,
fara balcon
Apartament
VIP,cu
balcon

Turisti individuali
Sejur 1-2 nts
min. 3 nts
176
165
209
198
294
283

Grupuri de circuit*
sejur 1 nt
sejur 2 nts
162
151
187
176
272
261

352

341

327

316

407

407

327

316

Tarifele sunt exprimate in Ron/camera/noapte, includ TVA si mic dejun si sunt valabile in perioada
03 Ianuarie - 21 Decembrie 2021 , cu exceptia perioadelor sarbatorilor legale (Paste, Craciun, Revelion), cand vor fi valabile tarifele
din ofertele speciale/ pachete de servicii.
Taxa locala in valoare de 1% este inclusa si se calculeaza la tariful practicat pentru toata perioada de cazare, indiferent de durata
sejurului ( conform HCL Gura Humorului nr.200/21.12.2017).
Pat suplimentar ~ 50 lei/ persoana.
Serviciile de cazare pentru copii mai mici de 4 ani cazati in camera parintilor sunt gratuite.
*Grupul va fi considerat ca avand o componenta de minim 12 persoane adulte.

Facilitati grupuri:




O gratuitate in camera single la fiecare 20 platitori integrali;
O gratuitate la serviciile de masa la fiecare 20 platitori integrali;
Primire traditionala cu afinata/tuica de casa, colac si sare se va face la cererea beneficiarului, contra cost.
Ghidul va trebui sa instiinteze telefonic ora sosirii grupului, cu cel putin 4 ore in avans, la receptia hotelului.

Servicii suplimentare:



Program artistic folcloric ~ 2.500 lei/ grup, 250 euro D.J.
Cina campeneasca, pe mosia hotelului Toaca Bellevue, la cerere, contra cost
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Gura Humorului, Bucovina
Pensiunea La Conac în Bucovina 4*

PERIOADA
03.01-30.06
01.07-12.09
13.09-20.12

TARIFE valabile in per. 03.01.2021-31.12.2021
CAM DBL/2Ad/Np
GARSONIERA/2Ad/Np
APARTAMENT/2
cu mic dejun si acces
cu mic dejun si acces
Ad/Np
SPA
SPA
cu mic dejun si acces
Spa
378

420

483

399
378

441
420

504
483

21.12-31.12

399
441
504
Pentru camerele ocupate in regim sgl, se scade din tarif un mic dejun, adica 30 lei
In perioada 01 iulie-31 august camera single se vinde la pret de dubla.
Tarifele sunt valabile pentru 2 adulti si includ micul dejun, TVA si taxa hoteliera si acces SPA in
limita programului de functionare.
In apartament se pot caza maxim 4 adulti, pentru fiecare adult in plus se adauga la tariful
mentionat suplimentul de mic dejun si acces SPA(adica 80 lei/pers).
In garsoniere se pot caza maxim 2 ad + 2 copii
In camera dubla se pot caza maxim 2 ad + 2 copii, pentru copiii care dorm pe canapeaua
extensibila din camera dubla se achita extra 40 lei pentru lenjerie, iar tarifele pentru mic dejun
sunt: - 0-3 ani: gratuit
- 3-12 ani: 30 lei/copil/zi
- peste 12 ani/adult: 40 lei/zi
In perioada sarbatorilor de Paste, Craciun si Revelion, tarifele vor fi diferite (pachete de sarbatori).
TARIFE ACCES SPA(doar pt. persoanele cazate in pensiune): piscina interioara cu
jacuzzi, minipiscina pentru copii, hammam, sauna uscata, masaj (contracost), salina cu sare Praid,
ciubar exterior cu apa sarata:
- 0-3 ani: gratuitate
- 3-12 ani: 20 lei/zi (prosop)
-12-18 ani: 30 lei/zi (prosop)
- peste 18 ani/adult : 50 lei/zi (halat, prosop)
RESTAURANT este deschis intre 8.00-22.00 toate mesele se pot servi a la carte.
Program mic dejun: 8.30-10.30
Check-in: incepand 15.00 Check-out: pana la 12.00
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Bucovina, Gura Humorului
Pensiunea: Casa Humor 4*
01.ianuarie.2021 – 31.decembrie.2021

 Tarife
Camera dubla
Perioada

01.01-14.02.2021
01.04-08.05.2021
18.06-11.09.2021
17.12-31.12.2021
15.02-31.03.2021
09.05-17.06.2021
12.09-16.12.2021

D-J
320

V+S

265

280

Dubla in
regim
single
L-D
290

250

Camera
mansarda
Dubla
250

Single
220

Suita /
Ap.
2 pers.
L-D
410

385

Suita /
Ap.
3 pers.
L-D
440

415

Suita /
Ap.
4 pers.
L-D
470

445

Acces piscină doar cu programare în momentul rezervării/cazării: 1h/zi/cameră în contextul COVID-19!
Informatii:
*Tarifele sunt exprimate in LEI/noapte, sunt nete si includ TVA.
*Tarifele pentru camerele fara balcon si Ap. 10 vor fi reduse cu 10 lei.
*Tarifele de cazare includ micul dejun pentru 2 persoane.
*La tarifele de cazare se adauga:
taxa de statiune 1% din valoarea totala a rezervarii. Se poate achita de catre client la Receptie.

serviciile suplimentare pentru copiii/adultii cazati extra, in functie de varsta,
astfel:


mic dejun: - 0-3 ani – gratuit; 4-14 ani – 25 lei/zi; peste 14 ani/adult– 30 lei/zi,
exceptie fac suitele/ apartamentele care includ suplimentul pentru mic dejun.
pat suplimentar – 40 lei/zi – exceptie fac suitele/apartamentele.
halat de baie – 10 lei/pers. (doar la cerere)



*Capacitate maxima admisa in camera dubla: 2 adl + 2 copii.
*Capacitatea maxim admisa in suita/apartament: 2 adl + 3 copii sau 4 adl, fara pat suplimentar.
*Se poate pune maxim un pat suplimentar/camera dbl cu pat matrimonial.
*Accesul la toate facilitatile pensiunii este oferit gratuit, in programul de functionare.
*Pentru perioada sarbatorilor de Paste, Craciun, Revelion si a altor pachete turistice - tarifele vor varia.
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Mărțișorul - "un fir de viață răsucit pe un fir de lumină"...
05-07 martie 2021
De Mărțișor te invităm la Casa Humor!



*Tarif 1190 lei/pachet/două persoane.
Tariful poate varia în funcție de solicitare.

Pachetul conține:
⚘ cazare două nopți, de vineri până duminică, taxa de stațiune
⚘ mic dejun cu bucate gustoase ce ne poartă semnătura
⚘ mărțișor cadou, în cameră
⚘ acces la zona Spa şi agrement
⚘ două halate
⚘ cină festivă, sâmbătă seară
DressCode: Mărțișor

Servicii si facilitati:
SERVICII CAZARE – 52 locuri de cazare in 23 spatii de cazare, structurate in 2 corpuri - A si B.
Dotari si facilitati camere:
- incalzire centrala
- apa calda permanent
- grup sanitar propriu
- telefon
- TV – cablu
- camerele nu sunt dotate cu AC
- seif
- minibar
- feon, prosoape, consumabile hoteliere
- internet wireless 24/24
- servicii secretariat (Receptie)
- servicii de spalatorie (la cerere)

SERVICII MASA
- Oferite in Restaurantul pensiunii, in regim A la Carte sau Fisa Cont.
- Pentru Fisa Cont se va stabili o valoare/persoana/zi si ni se va comunica inainte de sosirea turistilor.
- In cazul rezervarilor pentru grupuri de minim 20 persoane, servirea mesei se face cu meniu prestabilit conform tarife.
Dotari si facilitati pensiune:
- Restaurant 50/60 locuri!
- Terasa acoperita 50/60 locuri.
- SPA - piscina interioara, minipiscina cu hidromasaj, sauna, masaj (serviciu extra).
- Sala de conferinta 40-50 locuri (are in dotare aparatura necesara organizarii evenimentelor
-

tip conferinta, teambuilding sau workshop).
Sala de Agrement (tenis de masa, darts, billiard, remi/rummy).
Internet Wireless gratuit – Restaurant, Receptie/Lobby, camere – Internet acces point.
Casa Taraneasa, foisor (40-50 pers.), protap – doar pentru petreceri Campenesti organizate de noi.
Loc de joaca amenajat – interior si exterior.
Parcare proprie (20 masini), acces microbuze, autocar (< 40 pers.).

DRAGI COLABORATORI, VA RUGAM SA CITITI INFORMATIILE DE MAI JOS:
 Pensiunea nu este dotata cu lift.
 Ziua hoteliera incepe dupa ora 15:00 si se termina la ora 12:00, a doua zi.
 Pentru Check-In mai tarziu de ora 23:00 - apel telefonic in prealabil.
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Pentru Check-Out intarziat, dar nu mai tarziu de ora 18:00 - se achita 50% din tariful de
cazare/noapte.
In camera dubla, numarul maxim de persoane admise este de 2 adulti si 2 copii, capacitate pentru 1
singur pat suplimentar (in camera cu pat matrimonial).
In suita/apartament, numarul maxim de persoane admise este de 2 adulti si 3 copii sau 4 adulti.
Micul dejun se serveste in intervalul 08:00-10:00. La un numar mai mare de 15 persoane, acesta se
organizeaza tip bufet.
Program Receptie/Restaurant-Bar 08:00-23:00. Ultima comanda la Restaurant 21:30.
Micul dejun, pranzul si cina se servesc in regim “A la Carte” in restaurantul pensiunii, nu se
ofera room-service.
Bauturile din minibarul camerelor sunt contra-cost!

In incinta pensiunii nu este permis consumarea alimentelor si bauturilor achizitionate de catre client din exterior.








Pensiunea nu pune la dispozitia clientilor zona de gratar din dotare.
Program sala de Agrement si SPA 10:00-22:00. Sauna se porneste si se opreste de catre fiecare
utilizator, din panoul de control si necesita aproximativ 30 de minute pentru a ajunge la temperatura
de 80 grade Celsius. Temperatura apei din piscina si minipiscina cu hidromasaj este de 27-30 grade
Celsius.
Sedintele de masaj se efectueaza pe baza de programare si in functie de disponibilitate (contra cost).
Nu este permis accesul cu animale de companie in pensiune si spatiile de servire a mesei.

Parcare proprie 20 locuri. Drum de acces catre pensiune pentru microbuz si autocar de capacitate
medie (< 40 locuri).

STRUCTURA
Corpul A
PARTER
‐ Receptie /Lounge
MEZANIN
‐ Restaurant 50 locuri
‐ Loc de joaca pentru
copii NIVEL 3
‐ Sala de Conferinta - 40 locuri in aranjament “Teatru”

Corpul A - NIVEL 1
‐ 2 camere matrimoniale cu balcon
‐ 2 camere twin cu balcon
‐ 1 apartament decomandat (suita) format din 1 camera matrimoniala si 1 camera twin, grup sanitar cu
cada, balcon. Poate fi rezervat si in regim de dbl.

Corpul A - NIVEL 2
- 3 camere matrimoniale cu balcon
‐ 1 apartament decomandat (suita) format din 1 camera matrimoniala si 1 camera twin, grup sanitar cu
cada, balcon. Poate fi rezervat si in regim de dbl.
‐ 1 apartament semidecomandat (suita) format din 1 camera matrimoniala + 1 camera twin (mansardata), grup
sanitar cu cabina de dus, balcon. Poate fi rezervat si in regim de dbl.

Corpul A - NIVEL 3
‐ 1 camera matrimoniala (pat format din 2 somiere care se unesc perfect) /twin – mansarda inalta, cu balcon
‐ 2 camere matrimoniale (pat format din 2 somiere care se unesc perfect) /twin – mansarda inalta, cu geam velux

Corpul B
‐ Centru SPA (piscina, Jacuzzi, sauna, sala masaj) – la parter
‐ Sala de Agrement – la mansarda
‐ 10 camere matrimoniale (pat format din 2 somiere care se unesc perfect) / twin - 5 camere la primul nivel (3
fara balcon) + 5 camere la al doilea nivel (1 fara balcon)

Casa Taraneasca

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
- foisor, loc de joaca pentru copii

Facilitati si dotari camere: Cablu TV, internet Wireless, telefon, mini-bar, baie proprie (prosoape, papucei,
consumabile hoteliere), incalzire centrala. Camerele nu sunt dotate cu aer conditionat!
Localizare:
- Pensiunea Casa Humor se afla la iesirea din statiunea Gura Humorului (1 KM de centrul orasului) spre
Campulung Moldovenesc, pe partea dreapta, la 100 M de la drumul european E576, imediat dupa indicatorul
rutier Campulung/Voronet, prima strada la dreapta inainte de PECO MOL. Aceasta informatie este valabila
daca veniti dinspre Bucuresti. Daca veniti din vest (Campulung Moldovenesc), Pensiunea Casa Humor se afla la
intrare in Gura Humorului pe partea stanga, 100 M de la drumul european E576, imediat dupa PECO MOL.
Ambele directii sunt presemnalizate pe stalpii de electricitate.
Coordonate GPS:
Latitudine : N 47 grade 33'0" - Longitudine: E 25 grade 52'21"

Tarife Servicii Masa - grupuri peste 20 de persoane:
Tip serviciu

Tarif/pers.

Contine

Welcome Drink

10

– 50 ml - bautura aperitiv de casa

15

– 1 espresso / 1 ceai; 1 apa 0.5 l

25

Pranz - individual

65

– 1 espresso / 1 ceai; 1 apa 0.5 l; 1 bautura racoritoare 0.33 l; 100 gr
patiserie
de casa
– 1 espresso / 1 ceai; 1 apa 0.5 l; 1 bautura racoritoare 0.33 l; 100 gr
patiserie
de casa; 100 gr fructe
– ciorba; fel principal; desert; cafea; apa 0.5 l

Cina - individual

65

– antreu; fel principal; desert; vin alb/rosu 0.150 l; apa 0.5 l

Masa
Campeneasca

125

– aperitiv; balmos; fel principal; placinta; apa 0.5 l; 50 ml bautura aperitiv
de
casa; 250 ml vinul casei

Coffee-Break

30
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Pojorâta, Bucovina
Casa Ovidiu 3*
Camera dublă matrimonială 132 lei/camera/noapte – fără masa
Facilități unitate:









acces la bucătarie
foișor în curte
frigider în unitate
grătar/barbeque
internet wireless
living
loc de joacă copii
parcare






baie în cameră
baie pe hol
cameră cu TV
încălzire centrală

Facilități camere:

Casa Ovidiu este situată în Pojorata , la poalele masivului Rarău.
Casa are 5 dormitoare cu paturi duble , living , terasă , bucătărie complet utilată .
Locuri cazare 10
La etaj sunt 3 camere cu baie proprie si la parter 2 camere cu o baie .
În curte aveti la dispozitie leagăn , 2 foisoare , grătar, ceaun si loc de joaca pentru copii.
Încearca experiențe noi si bucură-te de activitățile recreative , pe care ți le poate oferi o plimbare cu trăsura în
frumoasa Bucovină!
Cei curajoși vor avea posibilitatea de a încăleca pe armăsarul Cezar , pentru o
scurtă lecție de călărie.
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Bucovina - Putna
Pensiunea: Edelweiss 3*
1500 lei/ noapte cazare si acces spa
Pensiunea se inchiriaza integral, 10-12 pers, minim 2 nopti

Pensiune agroturistica mica, cu 4 camere duble si un apartament, proiectata dupa un concept
”neotraditional” sau, mai exact, posttraditional, diferit de traditionalului rustic (care presupune
constructii din busteni, cu mobilier lucrat cu toporul și drujba). Cele cateva elemente de factura
traditionala (piatra, lemn, metal, funie de canepa) sunt explorate subtil, subliniindu-se valentele
elegantei lor.
Locul unde este amplasata constructia a inspirat coloristic camerele ce au o lumina aparte, creata si
prin paleta luminoasa a materialelor utilizate, perdelele voal si draperiile gri pal. Mobilierul este unul
elegant, trimitand spre rafinamentul constructiilor manastiresti. Atmosfera generala este una de
relaxare, asa cum trebuie sa fie într-o locatie de vacanta din Bucovina.
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Bucovina, Rarău
Hotel: Alpin 3*
Cazare cu mic dejun
Tip cameră
Tarif
camera matrimoniala
319 lei/noapte/cameră
garsoniera ( 1 pat matrimonial + o 429 lei/noapte/cameră
canapea extensibila )
apartament ( 2 camere separate prin usa 638 lei/noapte/cameră
cu doua paturi matrimoniale )

Hotel Alpin Rarău îți pune la dispoziție pentru cazare camere dotate cu pat
matrimonial, baie proprie, uscător de păr, TV LED, minibar.
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Poiana Mărului, comuna Sucevița, Bucovina
Casa Octavian 3*
Camera dublă twin - 132 lei/camera/noapte – fără masa
Cameră triplă (1 pat dublu+1pat single) – 184 lei/camera/noapte – fără
masa
Apartament decomandat gold - 220 lei/apartament/noapte – fără masa
Mesele 15 ron mic dejun , 25 ron / servire/persoana pranz si cina.
Rezervarea la piscina se face la receptive si este contracost -35 lei persoana
Această unitate își rezervă dreptul de a modifica tarifele în funcție de gradul de ocupare!
Facilități unitate:












Bar
Restaurant Cafenea
Mini-cinema
Sală de gimnastică
Terasă cu grătar
Piscină contracost
Masă de Biliard
Magazin în sat
Cameră de jocuri
Bibliotecă
Siguranță

Camerele (20 camere, 20 băi) sunt dotate cu minibar, frigider, televizor, internet wireless și grup sanitar propriu.
Sucevița este cunoscută ca o destinație de vacanță în Bucovina, un loc unde poți să te bucuri de tradiții autentice. Un colț de
rai unde oamenii trăiesc în sânul pădurii, pe cursul râului Sucevița – unde mai poți zări câte un păstrăv înnotând printre
pietrele desprinse din munți. Recent Sucevița a devenit stațiune de interes național, ceea ce va contribui la îmbunătățirea
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infrastructurii locale și va atrage atenția asupra comorilor vii din zonă. Povestea Suceviței începe cu construcția mănăstirii, în
jurul căreia s-a construit această frumoasă așezare. Mănăstirea Sucevița este monument protejat UNESCO.
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Stațiunea: Sucevița, Bucovina
Complex Turistic Bucovina 4*




Camera dubla, cu micul dejun inclus (BB) - 244 lei/noapte
Pat suplimentar copil – 50 lei/noapte, mic dejun inclus
Mic dejun copil– 22 lei/noapte
Un copil cu varsta cuprinsă între 5 şi 8 ani beneficiază de cazare gratuită, fără pat suplimentar, dar achită mic dejun.
Pentru piscina accesul este pentru 2 ore pe zi(1 programare) si este 30 lei/adult si 15 lei/copil
Această unitate de cazare își rezervă dreptul de a modifica tarifele pe parcursul anului !

Satul de vacanta are o capacitate de 49 de camere din care:
 7 apartamente
 36 de camere duble
 6 camere single
In total, satul de vacanta are o capacitate de 43 de camere din care: 7 apartamente, 30 de camere duble si 6 camere single:
Facilitati camere / apartamente:
televizor
telefon
minibar
internet wireless
baie proprie
uscator de par
Vila B
Vila B este construita in totalitate din barne de lemn, intr-o armonie perfecta cu cadrul natural al zonei.
Vila are 7 camere duble si un living generos la parter. Toate camerele au baie proprie si televizor.
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Bucovina - Vama
Pensiunea: Bucovina Lodge 4 *
Specificatii
Camera double – 01.01-19.06 si 19.09-18.12.2021
Camera double – 20.06- 18.09.2021
Camera double in regim single - 01.01- 19.06 si 19.0918.12.2021
Camera double in regim single – 20.06 – 18.09.2021
Pat suplimentar
Garsoniera

Tarife 2021
238 lei
252 lei
189 lei
199 lei
82 lei
422 lei

Tarifele includ micul dejun tip bufet suedez si toate taxele incluse. In perioada sarbatorilor ( Paste,
Craciun, Revelion) se practica tarifele speciale pentru pachetele de servicii.
!!! Anularile se pot face cel puțin cu 15 zile înainte, după această periodă turistul plătește 100%
din valoarea pachetului.
 Plata se face în maxim 5 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii
Restaurant Bucovina Lodge : 40 locuri in salon, terasa acoperita, bucatarie cu preparate culinare
specifice zonei.
4.1.2. Tarife masa / pers.
DEJUN la restaurant Bucovina Lodge
65 lei/pers
CINA la restaurant Bucovina Lodge
65 lei/pers
CINA CU SPECTACOL FOLKLORIC – la restaurant Bucovina Lodge
145 lei/pers
Facilități:
 parcare privata rezervata si gratuita pentru sosiri pe baza de comanda si/ sau voucher;
 copiii cu varsta intre 0 – 07 ani insotiti de parinti au gratuitate la cazare daca nu solicita pat
suplimentar ;
 copiii cu varsta peste 07 ani insotiti de parinti care vor solicita pat suplimentar vor achita 50%
din tariful unui loc de cazare fara masa
 .Pensiunea poseda spatiu de joaca special amenajat pentru copii (atat interior cat si
exterior).

Info Hotel:
Localizare: Unicitatea pensiunii Bucovina Lodge este data de amplasamentul sau, la marginea
padurii de pe dealul Barbusca, intr-un cadru deosebit, cu o impresionanta si exceptionala priveliste a
satului, a masivului Rarau cat si a dulcelor obcini invecinate.
Info hotel: Pensiunea `Bucovina Lodge`, se inscrie in cadrul autentic de sat moldovenesc si isi
insuseste un veritabil mod de viata, respectind in acelasi timp traditiile locale, grija detaliului cit si un
confort modern. Lemn masiv, parchet si tesaturi din fibre naturale (lina, bumbac, in ) sint imbinate cu
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eleganta, precum si culorile calde, armonioase, mobila si obiectele vechi care creeaza o atmosfera
intima. Veti gasi tot confortul necesar pentru un sejur agreabil la munte: semineu, nenumarate locuri
pentru a va retrage in liniste si a va cuibari in fotolii generoase, sauna, terasa comuna, cit si balcoanele
fiecarei camere, totul perfect imbinat cu o discreta modernitate.
Camere: Spatiu, sarm si autenticitate caracterizeaza cele 9 camere si un apartament ale pensiunii:
toate diferite si toate extrem de confortabile, ele beneficiaza de un pat dublu sau 2 paturi de o
persoana, balcon privat, televizor , cablu, acces Internet, bai echipate cu cabina dus si uscator de par.
Servicii de masa: Micul dejun se serveste in sistem bufet in restaurantul pensiunii, de asemenea la
cerere si restul meselor se pot servi in regim "a la carte".
Servicii gratuite: Acces la spatiu de joaca pentru copii (interior si exterior), rezervari bilete avion,
tren, autobuz, informatii turistice, parcare;
Servicii cu plata: convorbiri telefonice, xerox, fax, sala de conferinte, sauna, excursii si drumetii
montane, tranfer la sau de la aeroport sau gara;
Acces animale: Nu este permis accesul cu animale de companie.
Atractii in zona: Manastirea Voronet, Humor, Arbore, Moldovita, Sucevita, Putna, Dragomirna,
Chilia sapata in stanca a lui Daniil Sihastrul, Basilica Minor Cacica, atelierul de ceramica neagra de la
Marginea, Cetatea de scaun din Suceava, Rezervatia Pietrele Doamnei, Rezervatia geologica "12
apostoli", Rezervatia Poiana Stampei. Alte activitati de petrecere a timpului liber in zona sunt:
drumetii pe trasee montane, paintball, rafting pe raul Bistrita sau Moldova, trasee off-road cu ATVuri, tir cu arcul, parapanta, escalada si mountain-biking. Aeroturism adica zbor deasupra manastirilor
si peisajelor bucovinene cu avioane ULM.
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Bucovina - Varful Dealului, com Partestii de jos
PENSIUNE: Poiana Bucovat 4*
camera dubla (pat dublu matrimonial)
Camera dubla deluxe
camera family (pat dublu + pat single
suita cu un dormitor (canapea extensibila +
pat dublu + canapea)

185 lei
230 lei
230 lei
330 lei

Situată pe drumul care leagă mănăstirile Putna, Suceviţa şi Voroneţ, Pensiunea Poiana Bucovăţ
oferă camere cu baie privată şi balcon. Proprietatea este înconjurată de păduri.
Toate camerele au TV prin satelit, frigider şi o baie cu duş sau cadă şi articole de toaletă gratuite.
Restaurantul proprietăţii serveşte preparate româneşti tradiţionale, iar oaspeţii au la dispoziţie şi un
bar. Există o terasă în aer liber.
Pensiunea Poiana Bucovăţ are un iaz cu păstrăvi pentru pescuit. Proprietatea asigură parcare
privată gratuită.
Puteţi găsi magazine şi restaurante în oraşul Gura Humorului, aflat la 8 km. La 2 km există o staţie
de autobuz, iar zona de schi din Gura Humorului este la 8 km. Proprietatea asigură parcare privată gratuită.
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Pensiune: Blumenhof- Bucovina 4*
Statiune: Voroneț, Bucovina
PERIOADA 15.07- 13.09.2020
 CAMERA DUBLA- Pret incepand de la 300 lei (strict cazare) / noapte
 APARTAMENT- Pret incepand de la 450 lei (strict cazare) / noapte
PERIOADA 14.09- 22.12.2020
 CAMERA DUBLA – 200 lei (strict cazare) / noapte )
 APARTAMENT- 350 lei (strict cazare) / noapte )
In weekend rezervarile se efectueaza pentru minim 2 nopti
Pachet weekend (vineri si sambata):
 camera dubla- 500 lei (incluse: servicii cazare/ 2 nopti)
 apartament- 800 lei (incluse: servicii cazare/ 2 nopti)
Copiii pana in 6 ani beneficiaza de gratuitate
* pentru cei cu varsta cuprinsa intre 6 si 12 ani... se achita jumatate din pachet
* pentru copiii cu varsta de peste 12 ani- se achita pachet integral
Capacitatea Blumenhof- Bucovina ****presupune:
- 7 camere duble spatioase si cu balcon (vedere la padure) - cu posibilitate de adaugare pat
suplimentar- f confortabil si pretabil in conditii excelente pt odihna terta persoana (saltele paturi
de calitate superioara), baie proprie, TV LED Smart, 108 cm, conexiune gratuita WiFi, seif, miniracitor...
- 1 apartament spatios (suprafata- peste 60 mp) cu balcon f. generos (2 camere, pat dublu in fiecare
camera, cu saltele de calitate superioara, de asemenea), baie proprie, TV LED Smart, 108 cm,
conexiune gratuita WiFi, seif, mini- racitor, zona de relaxare...
* posibilitate de adaugare pat suplimentar- 45 lei/ noapte, respectiv 50 lei/ noapte in weekend
* birou in fiecare camera
* acces internet gratuit, semnal excelent
* living generos cu TV si semineu la parterul pensiunii
* incalzire proprie (centrala lemne)
* generator
* loc de joaca exterior...
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Bucovina

Complex: Casa Elena 4*
Statiune: Voroneț, Bucovina
Tarife 2021
Pret camere (Vila A, Vila B, Vila C, Vila D, Vila E si Vila F)
SINGLE
- 243 lei/cameră/noapte
DOUBLE
- 291 lei/cameră/noapte
TRIPLA
- 340 lei/cameră/noapte
APARTAMENT - 388 lei/cameră/noapte (mic dejun inclus pentru 2 persoane)
**** MENTIUNI ****
micul dejun este inclus in pretul camerei;
tarifele includ T.V.A.
tarifele nu includ taxa hoteliera de 1%;
oferă acces gratuit la o zonă de fitness în aer liber și la saună

Situat la 1 km de zona de schi Gura Humorului, Complexul Turistic Casa Elena din Voroneț
oferă acces gratuit la o zonă de fitness în aer liber și la saună. Accesul Wi-Fi este disponibil
gratuit în toate zonele proprietății.
Fiecare unitate de la Casa Elena are TV cu ecran plat cu canale prin cablu, frigider și baie cu
duș, articole de toaletă și uscător de păr. Majoritatea camerelor beneficiază de balcon.
Oaspeții se pot bucura de mese în restaurantul proprietății, prevăzut cu o terasă de vară și un
bar.
Complexul oferă facilități de grătar, tenis de masă, biliard și un loc de joacă pentru copii.
Gara și stația de autobuz Gura Humorului, Parcul de divertisment Ariniș și Mănăstirea
Voroneț se găsesc la 2 km.
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Voroneț, Gura Humorului, Bucovina
Piatra Pinului Ski & Spa 4*
Cazare + mic dejun

Camera double
Camera double (sgl)
Apartament ocupare double

Perioada
2 Ian‐30 apr
04 mai‐23
dec
265
265
230
230
330
330

(maxim 2 ad+1 copil < 5 ani)

Apartament ocupare tpl

395

395

425

425

(maxim 2 ad+2copil < 10 ani sau maxim 3
ad)

Apartament ocupare qpl
(maxim 2 ad+2copil > 10 ani)

Apartament ocupare qpl ‐ adulti

480

480

Nota! Pat suplimentar: 70 lei/noapte
Mic dejun extra: 35 lei/pers
Tarifele sunt exprimate in lei, includ taxa de statiune si cota TVA
Micul dejun este inclus in toate tarifele de mai sus, si este de tip bufet.
Accesul la SPA (Sauna umeda, sauna uscata, salina, jacuzzi, sala fitness) este liber, in limita
orelor de program;
Nu este permis accesul cu produse si bauturi proprii in restaurant

Situat în Voroneț, la mai puțin de 1 km de Pârtia Șoimul, Piatra Pinului Ski Hotel & SPA are un centru de
fitness, camere de nefumători și acces WiFi gratuit.
Camerele hotelului au TV cu ecran plat cu canale prin cablu. Fiecare cameră include baie privată, iar unele
oferă vedere la munte. Toate camerele sunt prevăzute cu birou.
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Casa Freya 4 *
Statiune: Busteni

camera dubla standard
camera dubla cu vedere la munte
apartament cu vedere la munte

TARIFE CAZARE SEZON
PERIOADA 20.12.2020 – 14.03.2021&
PERIOADA 01.07.2021 – 20.09.2021
300 lei – regim dbl

240 lei – regim sgl

350 lei– regim dbl
280 lei – regim sgl
590 lei

In perioada week-end-urilor, valorificam doar sejur de minim stay 2 nopti in perioada congreselor, tarifele se
personalizeaza, tarifele nu sunt valabile in perioada sarbatorilor legale
Tarifele includ T.V.A, mic dejun, internet wireless si parcare supravegheata video 24h/24h.
Facilitati cazare copii:
‐ copiii cu varsta 0 - 6.99 ani, au gratuitate la cazare si mic dejun, in camere (fara pat suplimentar) si in apartamente;
‐ copiii cu varsta 7 - 13.99 ani, pentru cazare in camera, achita 75 lei/zi contravaloare mic dejun si pat suplimentar;
‐copiii cu varsta 7 - 13.99 ani, pentru cazarea in apartamente vor achita doar micul dejun in
valoare de 40
lei/zi;
‐ copiii cu varsta peste 14 ani, se considera adulti si se pot caza doar in apartamente unde vor achita suma de 150 lei/noapte.

camera dubla standard
camera dubla cu vedere la munte
apartament cu vedere la munte

TARIFE CAZARE EXTRASEZON
PERIOADA 15.03.2021 – 30.06.2021&
PERIOADA 21.09.2021 – 20.12.2021
270 lei – regim dbl
220 lei – regim sgl
300 lei– regim dbl
240 lei – regim sgl
540 lei

In perioada week-end-urilor, valorificam doar sejur de minim stay 2 nopti, in perioada congreselor, tarifele se personalizeaza,
tarifele nu sunt valabile in perioada sarbatorilor legale
Tarifele includ T.V.A, mic dejun, internet wireless si parcare supravegheata video 24h/24h.
‐
‐
‐
‐

Facilitati cazare copii:
copiii cu varsta 0 - 6.99 ani, au gratuitate la cazare si mic dejun in camere (fara pat suplimentar) si in apartamente;
copiii cu varsta 7 - 13.99 ani, pentru cazare in camera, achita 75 lei/zi contravaloare mic dejun si pat suplimentar;
copiii cu varsta 7 - 13.99 ani, pentru cazarea in apartamente vor achita doar micul dejun in valoare de 40 lei/zi;
copiii cu varsta peste 14 ani, se considera adulti si se pot caza doar in apartamente unde vor achita suma de 150 lei/noapte.

Freya House este situată în stațiunea montană pitorească Bușteni, la doar 1 km de pârtia de schi Kalinderu și de telecabina
care merge până în vârful Munților Bucegi.
Rafinată, dar confortabilă, Freya House are un șemineu lângă hol și oferă camere mobilate confortabil.
Restaurantul cu o capacitate de 40 de locuri oferă mâncăruri românești și internaționale într-o atmosferă plăcută
acompaniată de muzica de fundal atent aleasă.
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BUŞTENI
Hotel Alexandros 3*
TIP CAMERA
Apartament cu 2 locuri
Apartament cu 6 locuri
Camera dubla
Camera dubla junior
Camera dubla cu pat
suplimentar(tripla)-la mansarda

TARIFE/LEI
30.01- 15.06.2021
01.10.2021-20.12.2021
250,00 lei
660,00 lei
220,00 lei
200,00 lei
225,00 lei

TARIFE/LEI
16.06-30.09.2021
300,00 lei
750,00 lei
250,00 lei
220,00 lei
240,00 lei

Tariful este calculat camera/noapte si include: cazare si mic dejun pentru 2 persoane, respectiv 3 persoane
la camera tripla.
Suplimentar: Bonuri valorice prânz (50lei/zi/pers) sau/și cină (50lei/zi/pers)
Cazarea in regim tarifar single este 80% din valoarea camerei duble.
Clientii cazati in hotel beneficiaza de gratuitate pentru: parcare, teren sport ziua si internet.
Copiii cu varsta pana la 6 ani, cazati in aceeasi camera cu parintii, au gratuitate daca nu se
solicita pat
suplimentar
Pentru copiii cu varsta intre 6 si 12 ani se achita 50% din valoarea unui loc.
SERVICII LA CERERE:
Teren sport - in nocturna -100 lei/ora
Sala conferinte:
Sala 20 locuri – 200 lei/zi
Sala 30 locuri – 250 lei/zi
Sala 100 locuri - 400 lei/zi

Check in se face incepand cu ora 14:00
Check out se face pana la ora 12:00

Se achita un avans de minim 30% din valoarea actiunii, diferenta dintre avansul achitat si totalul
serviciilor comandate se achita in termen de maxim 15 zile calendaristice.
Tarifele nu sunt valabile in perioada Sarbatorilor Pascale, a Sarbatorilor de iarna si a altor oferte speciale.
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Busteni
Hotel: Iri 3 *
TARIFE CAZARE CU MIC DEJUN
Valabile în intervalul: 03.01.2021-31.12.2021
STRUCTURĂ CAMERE

NUMĂR
NOPTI

Cameră
Dublă
Standard

Cameră
Dubla
Balcon

Camera
Tripla
Standard

Camera
Tripla
Balcon

Apartament
4 pax

Suita
5 pax

2 NPT

230

250

325

345

400

475

3-5 NPT

210

230

305

325

380

455

6+ NPT

190

210

285

305

360

435

 Preţurile sunt exprimate în lei / camera / noapte cu mic dejun inclus pentru fiecare
loc, in functie de tipul de camera ales.
 Internet wireless gratuit
 Parcare gratuita in limita locurilor disponibile
 Infant (0-3 ani) – gratuitate la cazare si mese (conform planului tarifar al parintilor)
 Supliment copil cu varsta intre 3 si pana la 14 ani - gratuit cazare (în cameră cu
părinţii, in paturi existente), se achita 15 lei/copil/zi mic dejun si 25 lei / copil / cina
 Pat suplimentar 50 lei / noapte fara mic dejun
 Pentru al doilea copil se achita obligatoriu pat suplimentar.
 La cerere se poate oferta Camera Single la tariful tipului de camera ales, adaptand
valoarea micului dejun la 1 persoana. Tarif mic dejun este 25 lei / persoana / zi.
 Pentru rezervare grupuri (mai mult de 10 camere) si evenimente serviciile solicitate
se negociaza in functie de perioada si disponibilitate.
 Sarbatorile legale si perioadele cu Pachete Speciale (Sarbatori Pascale, 1 mai, 1
decembrie, Craciun, Revelion) vor fi tarifate cf ofertelor transmise ca pachet turistic.
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PACHET DEMIPENSIUNE
Valabile în intervalul: 03.01.2021-31.12.2021
STRUCTURĂ CAMERE
NUMĂR
NOPTI
PACHET
3 NPT
NT

Cameră
Dublă
Standard
870

Cameră
Dubla
Balcon
930

Camera
Tripla
Standard
1230

Camera
Tripla
Balcon
1290

290

310

410

430

Apartament
4 pax

Suita
5 pax

1590

1830

530

610

SUPLIMENTE

 Preţurile sunt exprimate în lei / camera / noapte cu DEMIPENSIUNE pentru fiecare loc,








in functie de tipul de camera ales.
Internet wireless gratuit
Parcare gratuita in limita locurilor disponibile
Infant (0-3 ani) – gratuitate la cazare si mese (conform planului tarifar al parintilor)
Supliment copil cu varsta intre 3 si pana la 14 ani - gratuit cazare (în cameră cu părinţii, in
paturi existente), se achita 15 lei/copil/zi mic dejun si 25 lei / copil / cina
Pat suplimentar 50 lei / noapte fara mic dejun
Pentru al doilea copil se achita obligatoriu pat suplimentar.
Sarbatorile legale si perioadele cu Pachete Speciale (Sarbatori Pascale, 1 mai, 1 decembrie,
Craciun, Revelion) vor fi tarifate conform ofertelor transmise ca pachet turistic.

Info Hotel:
Camere: Hotelul dispune de 70 locuri de cazare, distribuite in 34 de camere, dintre care: 18 sunt
camere cu pat matrimonial, 8 camere duble twin si 4 apartamente compuse din 2 camere duble
twin/matrimoniale fiecare. Fiecare camera dispune de baie proprie, precum si de alte dotari: LCD cu
cablu, frigider, balcon sau terasa cu vedere la munte, internet wireless.
Restaurant: In acest moment putem oferi mic dejun (gustare calda + gustare rece, dulce, ceai, cafea),
pranz si cina in functie de meniu.
Facilitati: Parcarea este privata si supravegheata video 24/24 si inclusa in tariful de cazare.
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BUȘTENI
HOTEL SILVA 3*
TARIFE valabile în intervalul: 03.01.2021 - 22.12.2021


cu exceptia perioadelor Sărbătorilor Pascale și a Sărbătorilor de iarnă, când avem oferte speciale
Tarifele includ cazare şi mic dejun, sunt exprimate în lei/camera/noapte

STRUCTURĂ CAMERE

1-2 nopți
3-5 nopți
6-6+ nopți

Cameră
single

Cameră
dublă

Cameră dublă
superioară

Apartame
nt

Duplex
Superior

200
176

250
231

350
330

350
330

450
440

176

210

330

330

440

Pentru rezervare grupuri (mai mult de 10 camere) tarifele se modifică în funcţie de volumul şi durata
acţiunii. Pentru copii:
 Loc de joacă,
 Infant (0-3 ani) – gratuitate la cazare si mese (conform planului tarifar al parinților),
 Pt. copil până la 11,99 ani - se achita 20 lei/persoană/zi mic dejun,
 Copil peste 12 ani - gratuit cazare (în cameră cu părinţii), se achita 30 lei/persoană/zi mic dejun bufet,
 La solicitare, pat suplimentar 50 lei/zi ( nu include micul dejun),
Facilități:
Check in se face incepand cu ora 15:00
 Internet wireless,
Check out se face pana la ora 12:00
 Acces teren tenis – contra cost
 Acces masa biliard – contra cost
Săli de conferinţe cu dotări necesare - ecran de proiecţie, videoproiector, flipchart, internet wireless,
 Sala A - 150 lei/zi max. 60 persoane, aranjamen tip teatru sau max. 40 de persoane aranjament tip U-shape
 Sala B - 150 lei/zi max. 60 persoane, aranjamen tip teatru sau max. 40 de persoane aranjament tip U-shape
 Sala C - 150 lei/zi max. 60 persoane aranjamen tip teatru sau max. 40 de persoane aranjament tip U-shape
 Sala D - 150 lei/zi max. 40 persoane aranjamen tip teatru sau max. 30 de persoane aranjament tip U-shape
 Sala E - 150 lei/zi max. 12 persoane aranjamen tip U-shape (boardroom)
Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, internet wireless, loc de joaca.
Situat la poalele Munţilor Bucegi, Hotelul Silva Buşteni se află la doar 10 metri de telecabina spre zonele de
schi Babele şi Sfinxul. Hotelul oferă un restaurant mare, terasă, bar şi terenuri de sport. Este disponibil acces gratuit la
internet WiFi.
Baia privată este dotată cu duş, articole de toaletă gratuite şi uscător de păr. Hotelul oferă un mic dejun tip
bufet.
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Călimănești Căciulata
Complex Turistic Casa Romaneasca 4*
Tarife cazare cu mic dejun 3*
***
Extra sezon
01.01-14.06.
15.09-31.12

Duminica-joi
Vineri-sambata

***
Sezon
15.06.-14.09.

Luni-duminica

Single

Dubla

Apartament

180 lei
185 lei

245 lei
260 lei

340 lei
360 lei

Single premium

Dubla

Apartament

210 lei

270 lei

370 lei

Tarife cazare cu mic dejun 4*
****
Extra sezon
01.01-14.06.
15.09-31.12

Duminica-joi
Vineri-sambata

****

Single

Dubla

Executiva

350 lei
370 lei

385 lei
405 lei

425 lei
445 lei

Single premium

Dubla

Executiva

Sezon
Luni-duminica
370 lei
420 lei
15.06.-14.09.
Pentru copiii 7-14 ani se monteaza pat suplimentar si se va achita mic dejun.
o Tarif pat suplimentar 3* - 50 lei + 15 lei MD = 65 lei/noapte
o Tarif pat suplimentar 4* - 90 lei + 15 MD = 105 LEI/noapte
Accesul la piscine este inclus în cazare (08:00-23:00)

460 lei

Micul dejun este inclus pentru 2 persoane / camera/apartament si are valoarea de 40 lei/camera/apartament.
A 3-a persoana cazata in apartament va achita mic dejun suplimentar, 20 lei.zi.
Tarifele sunt valabilecu exceptia ofertelor speciale/Sarbatori cand preturile pot fi modificate in functie de
pachetele personalizate.
Preturile sunt exprimate in lei/camera/noapte,si include TVA si mic dejun

Oferta Long Stay (3nopti) 15.09-31.12 de duminică până joi
Lei/camera/noapte
Cameră dublă standard 3*
220
Apartament 3*
320
Check- in începând de la 14:30
Cameră dublă deluxe 4*
360
Check-out până la 11:30
Cameră dublă executive 4*
400
 Cazare pentru 2 persoane, cu mic dejun inclus
 Accesul la piscine și saune este inclus în cazare (in timpul programului, dacă nu sunt impuse restricții)

Oferta “Turistului Gurmand” 15.09-31.12 –valabilă în timpul săptămânii
Duminica-joi

Dubla standard 3***
490 lei

Dubla Deluxe 4****
770 lei

 Cazare 2 nopți pentru 2 persoane, cu mic dejun, voucher de masa în valoare de 60 lei (pt produse alimentare)
 Accesul la piscine este inclus în cazare (08:00-00:00)
Check- in începând de la 14:30
 Acces gratuit saune în limita a 20 min/zi (10:00-22:00)
Check-out până la 11:30
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 Muzică live în fiecare seară, cu excepția zilei de luni.
o Tarif pat suplimentar 3* - 50 lei + 15 lei MD = 65 lei/noapte
o Tarif pat suplimentar 4* - 90 lei + 15 MD = 105 LEI/noapte
Animalele de companie sunt interzise.
Oferta nu este valabilă în zilele de week-end și nu poate fi cumulată cu alte oferte.

Ofertă “De ziua ta” 05.01-01.05.2021
Dubla 3***
Dubla 4****
Duminica-miercuri
614 lei
894 lei
Luni-joi
Joi-sambata
644 lei
934 lei
Vineri-duminică
 Cazare 2 nopți pentru 2 persoane, cu mic dejun, o cină (platou pentru 2 persoane, fel principal, vin, apă,
desert)
 Accesul la piscine este inclus în cazare (08:00-23:00)
Check- in începând de la 14:30
 Acces gratuit saune în limita a 20 min/zi (10:00-22:00)
Check-out până la 11:30
 Muzică live în fiecare seară, cu excepția zilei de luni.
o Tarif pat suplimentar 3* - 50 lei + 15 lei MD = 65 lei/noapte
o Tarif pat suplimentar 4* - 90 lei + 15 MD = 105 LEI/noapte
Animalele de companie sunt interzise.
Oferta nu este valabilă în zilele de week-end și nu poate fi cumulată cu alte oferte.

Ofertă “Romantic” 05.01-01.05.2021 (3nopți)
Dubla Standard 3***






Dubla Deluxe
4****
1167 lei

Duminica-miercuri
747 lei
Luni-joi
Joi-sambata
777 lei
1207 lei
Vineri-duminică
Cazare 3 nopți pentru 2 persoane, cu mic dejun, cină (platou pentru 2 persoane, fel principal, vin, apă, desert)
Accesul la piscine este inclus în cazare (08:00-23:00)
Check- in începând de la 14:30
Acces gratuit saune în limita a 20 min/zi (10:00-22:00)
Check-out până la 11:30
Muzică live în fiecare seară, cu excepția zilei de luni.
o Tarif pat suplimentar 3* - 50 lei + 15 lei MD = 65 lei/noapte
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o Tarif pat suplimentar 4* - 90 lei + 15 MD = 105 LEI/noapte
Animalele de companie sunt interzise.
Oferta nu este valabilă în zilele de week-end și nu poate fi cumulată cu alte oferte.

PACHET 1 MARTIE
PERIOADA 26-28.02.2021
Pachet 2 nopti pentru 2 persoane
CAMERĂ DUBLĂ STANDARD 3*:
680 lei
APARTAMENT 3* :
880 lei
CAMERA DUBLA DELUXE 4* :
970 lei
CAMERA DUBLA EXECUTIVE 4* :
1050 lei
 Mic dejun inclus pentru 2 persoane în valoare de 40 lei/ cameră/ zi
 Welcome drink
 Voucher de consumatie a la carte in valoare de 200 lei/camera
 Acces la piscinele Complexului (08.00 – 23:00)
 Acces la saunele Complexului (20 minute/persoană/zi- 10:00-22:00)
 Muzică live în fiecare seară

PACHET 8 MARTIE
PERIOADA 05-07.02.2021
Pachet 2 nopti pentru 2 persoane








CAMERĂ DUBLĂ STANDARD 3*:
680 lei
APARTAMENT 3* :
880 lei
CAMERA DUBLA DELUXE 4* :
970 lei
CAMERA DUBLA EXECUTIVE 4* :
1050 lei
Mic dejun inclus pentru 2 persoane în valoare de 40 lei/ cameră/ zi
Welcome drink
Voucher de consumatie a la carte in valoare de 200 lei/camera
Acces la piscinele Complexului (08.00 – 23:00)
Acces la saunele Complexului (20 minute/persoană/zi- 10:00-22:00)
Muzică live în fiecare seară

Program artistic
•
Formatia Casa Romaneasca
•
Profesor Valentin Ciobotea
SPECIFICAȚII
- Vă rugăm să respectați orele de check –in (14:00) și check out (11:30)!
- Vârsta copiilor cazați gratuit nu poate depăși 7 ani la data de check-in.
- Familiile cu 3 copii cu varsta cuprinsa intre 0-6 ani vor plăti 1 pat suplimentar
- Pentru 1 copil cu vârsta între 7-14 ani se vor plati 50 lei/noapte/pat suplimentar / acomodare 3* si mic dejun 15 lei/zi.
- Pentru 1 copil cu vârsta între 7-14 ani se vor plati 90 lei/noapte/pat suplimentar / acomodare 4* si mic dejun 15 lei/zi.
- Vă aducem la cunoștință că în incinta Complexului Turistic Casa Românească accesul cu băuturi și/sau alimente de orice fel este
STRICT interzis !
- Prin orice rezervare efectuată și confirmată atât clienții cât și agențiile contractante își asumă integral Regulamentul de Conduită
- Orice nerespectare a regulamentului asumat odată cu plata pachetelor turistice poate duce la anularea sejurului și/sau a rezervării
- Este interzis accesul cu animale de companie!
- REZERVARILE vor fi confirmate numai dupa achitarea unui avans de 50% in maxim 72h de la inregistrarea rezervarii.
- In cazul unei anulari, daca se anunta cu 48 h inainte, avansul se poate returna.Daca se anunta cu mai putin 48 h, avansul este
nereturnabil/se pierde.
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PACHET PASTE 2021
PERIOADA:

30.04-03.05.2021 /3 nopti

CAMERĂ DUBLĂ 3*:
980 lei / persoană
APARTAMENT 3*:
1130 lei / persoană
CAMERA DUBLA 4*:
1190 lei / persoană
CAMERA EXECUTIVA 4*: 1265 lei/ persoană










Cazare cu mic dejun
Voucher pentru consumatie a la carte restaurant 300 lei /sejur.
Pranz festiv in aer liber in duminica Pastelui
Atelier ArtCraft pentru copii
Concurs pentru copii – vanatoare de oua
Muzica live in fiecare seara
Acces gratuit la piscine (daca nu vor fi restrictii din cauza pandemiei)
Acces la ambele saune (umedă și uscată) - 20 min daca nu vor fi restrictii din cauza pandemiei)
Surprize din partea Complexului

 Prânz festiv în aer liber, între orele 11:00 - 14:00
Miel la Protap
Tocană de miel la ceaun cu mamaligă
Tuică,
Vin,
Apă,
Pâine
SPECIFICATII:
- Va rugam sa respectati orele de check –in (14:00) si check out (11:30) !
- Voucherul de consumatie restaurant nu se poate schimba in bani
- Intr-un APARTAMENT se pot caza maxim 3 adulti si 1 copil (0-14 ani) sau 2 adulti si 2 copii (0-14
ani)
- Tariful pentru a 3-a persoana adulta cazata in apartament este de 360 lei (servicii masa)
- Copii sunt bineveniti si sunt cazati gratuit daca se folosesc paturile existente. Varsta copiilor cazati
gratuit nu poate depasi 7 ani in data de check-in.
- Familiile cu mai mult de 2 copii pana la maxim 3 cu varste intre 0-7 ani vor plati 1 pat suplimentar
- Pentru 1 copil cu varsta intre 7-14 ani se va achita 345 lei pachet 3 nopti, acomodare in regim
3*.Suma reprezinta acomodare cu pat suplimentar , jumatate din voucher adult si meniu md copil.
- Pentru 1 copil cu varsta intre 7-14 ani se va achita 465 lei pachet 3 nopti, acomodare in regim
4*.Suma reprezinta acomodare cu pat suplimentar , jumatate din voucher adult si meniu md copil.
- Copiii peste 14 ani sunt considerati adulti.
Va aducem la cunostinta ca in incinta Complexului Turistic Casa Romaneasca accesul cu bauturi si/sau
alimente de orice fel este STRICT interzis !
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Stațiunea: Cozia, Călimănești Căciulata
Hotel: Orizont 3*
OFERTA DE VARA

27.06-12.09.2021
Pachet relaxare si odihna – pensiune completa bufet suedez
Tip camera
Loc in dbl fara balcon
Loc in dbl cu balcon
Loc in apartament
A treia persoana adulta
cazata in apartament
Single fara balcon
Single cu balcon













Tarif/persoana/pachet 5 nopti
1320 LEI
1370 LEI
1545 LEI
1320 LEI

Tarif prelungire/persoana/zi
277 LEI
287 LEI
322 LEI
277 LEI

1725 LEI
1825 LEI

358 LEI
378 LEI

Pachetul include:
Cazare 5 nopti

Servicii de masa***: INTRARE CU CINA, IESIRE CU MICUL DEJUN.
Mic dejun servit intre orele 08.00-10.00 in regim bufet suedez.
Pranz servit intre orele 13.00 -15.00 in regim bufet suedez.
Cina servita intre orele 19.00 -21.30 in regim bufet suedez.
Bauturi non alcoolice (apa carbogazificata/plata, sucuri, ceai, cafea expresso, ciocolata calda,
cappuccino). Aceste bauturi incluse, pot fi servite in restaurant, in timpul programului de masa . Alte
bauturi alcoolice sau non alcoolice, servite in bar, spa, minibar sau restaurant, se vor achita
separat.
Acces la CENTRUL WELNESS & SPA (intre orele 8.30-20.00) - dotat cu sauna finlandeza, baie
turceasca, fantana de gheata, dus emotional, salina, jacuzi, piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata, etc.
La zona SPA, se intra pe baza de programare. Sunt 6 serii pe zi, a cate o ora si jumatate. Va puteti
programa pentru una/doua serii pe zi, in functie de disponibilitate.
TVA
Check in: dupa ora 15:00
Check out: pana in ora 11:30
Informatii/Tarife suplimentare:
1. Clientii vor primi la check in, la receptia hotelului, bratari pe care au obligatia sa le poarte pe toata durata
sejurului si sa le predea odata cu eliberarea camerei. In caz contrar, se va achita suma de 10 lei/bratara.
2. Tarifele nu includ taxa de statiune in valoare de 2 lei/zi/camera.
3. Apartamentele sunt destinate pentru maxim 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii (cu varsta pana in 14 ani). Tarifele
de cazare pentru apartamente includ servicii pentru 2 adulti.
4. Tarife copii :
 Pentru primul copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 5.99 ani, se va acorda gratuitate la cazare si masa.
 Pentru al doilea copil, cu varsta cuprinsa intre 4 si 14 ani, cazat in camera dubla cu pat suplimentar sau
in apartament, se achita 670 lei/sejur 5 nopti, reprezentand suplimentul de cazare, masa si acces la zona
SPA. Pachetul se poate prelungi in limita locurilor disponibile, suplimentul fiind de 140 lei/copil/zi. Al
doilea copil cu varsta cuprinsa intre 4 si 14 ani, cazat in camera dubla, necesita obligatoriu un pat
suplimentar.
 Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani, cazati in camera dubla fara pat suplimentar, se achita
470lei/sejur 5 nopti, reprezentand suplimentul de masa si acces la zona SPA. Pachetul se poate prelungi
in limita locurilor disponibile, suplimentul fiind de 100 lei/copil/zi.
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Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani, cazati in camera dubla cu pat suplimentar sau in
apartament, se achita 670lei/sejur 5 nopti, reprezentand suplimentul de cazare, masa si acces la zona
SPA. Pachetul se poate prelungi in limita locurilor disponibile, suplimentul fiind de 140 lei/copil/zi.
 Copiii cu varsta peste 14 ani, sunt considerati adulti.
 Camerele cazate cu un adult si un copil cu varsta mai mare de 14 ani, sunt considerate camere duble.
 Serviciile suplimentare pentru copii, reprezinta servicii accesorii la serviciile de cazare ale adultilor.
*** Este obligatorie, prezentarea la check-in, a documentelor care atesta varsta copiilor (copie sau original)
5. In incinta hotelului este interzis accesul cu animale de companie indiferent de talia acestora.
6. Rezervarile se pot face prin e-mail. Beneficiarul va achita un avans de minim 50% din contravaloare in
termenul specificat in factura proforma. Pentru a evita orice problema se va trimite dovada platii (OP–ului,
extras bancar) prin e-mail. Diferenta de 50% din contravaloarea serviciilor se va achita pana la inceperea
sejurului turistic sau in momentul checkin-ului, direct la receptia hotelului, cu numerar, card sau tichete de
vacanta.
7. Plata avansului, a serviciilor de cazare si a serviciilor suplimentare se face in cash, transfer bancar, card sau
tichete de vacanta.
8. Dupa efectuarea platii avansului, rezervarile sunt ferme. In situatia in care se doreste anularea
rezervarii, avansul se pierde . Rezervarea poate fi anulata gratuit, numai in primele 24 ore de la
achitarea avansului. In situatia neprezentarii la cazare, beneficiarul va pierde avansul pentru
contravaloarea serviciilor contractate si rezervarea se va anula.

Servicii suplimentare:
-

Masaj relaxare, anticelulitic, terapeutic, facial, suedez,
Masaj cu pietre vulcanice, cu miere, revitalizant, exfoliant, hidratant,
Reflexoterapie, Drenaj limfatic, Bai relaxante, Impachetari cu cafea si cu ciocolata,

***Serviciile suplimentare, nu creeaza obligatii contractuale si sunt oferite contra cost, in limita
disponibilitatii, pe durata programului de functionare afisat.
- Servicii gratuite: parcare auto, informatii turistice, pastrarea de valori in seiful din camera, rezervari la
mijloace de transport, distribuire corespondenta si mesaje, acces la internet prin wireless.

NOTA COVID19:
 In cadrul hotelului, purtarea măștii de protecție, este obligatorie.
 In restaurant, o masă poate fi ocupată de maximum 6 clienți. Excepție de la această regulă fac
membrii aceleiași familii, care au același domiciliu.
 Muzica este ambientala! Nu este permis dansul!
 In cazul in care, se vor impune noi masuri de catre autoritati, pachetul se poate modifica.
*Pentru siguranta dumneavoastra si a personalului, serviciile vor fi oferite in conformitate
cu normele impuse de autoritati !!!
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OFERTA DE VARA
27.06 – 10.09.2021
Pachet tratament balneo & spa
cu pensiune completa bufet suedez
TARIF/PACHET/PERSOANA
Pachet 5 nopti
Loc in camera dubla fara balcon
Loc in camera dubla cu balcon
Loc in apartament
A treia persoana adulta cazata in apartament
Single fara balcon
Single cu balcon

1305 LEI
1355 LEI
1520 LEI
1305 LEI
1685 LEI
1780 LEI

Pachet 12 nopti
3209 LEI
3329 LEI
3725 LEI
3209 LEI
4121 LEI
4349 LEI

FOARTE IMPORTANT: Tarifele sunt valabile doar in baza cardului de sanatate si a biletului de
trimitere de la medicul de familie, decontat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate*, in limita fondurilor
disponibile.
Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate sa prezinte la consultatia medicala, pe
langa cardul de sanatate, biletul de trimitere valabil *** de la medicul de familie si alte documentele care
contin informatii cu privire la boala/bolile pe care doresc sa le trateze (bilet de iesire din spital, analize,
radiografii, RMN, etc).
*** Biletul de trimitere de la medicul de familie, reprezinta biletul de trimitere emis in mai putin de 60 de zile
calendaristice (titularul acestuia sa nu fi avut in ultimele 6 luni, servicii de recuperare si reabilitare medicala,
decontate de CAS). In cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite, nu puteti beneficia de aceasta oferta!















1.
2.
3.
4.

PACHETUL INCLUDE:
Cazare 5 nopti sau 12 nopti
Servicii de masa***: INTRARE CU CINA, IESIRE CU MICUL DEJUN.
Mic dejun servit intre orele 08.00-10.00 in regim bufet suedez.
Pranz servit intre orele 13.00 -15.00 in regim bufet suedez.
Cina servita intre orele 19.00 -21.30 in regim bufet suedez.
Bauturi non alcoolice (apa carbogazificata/plata, sucuri, ceai, cafea expresso, cafea decofeinizata, cappuccino).
Aceste bauturi incluse pot fi servite in restaurant, in timpul programului de masa. Alte bauturi alcoolice sau non
alcoolice, fata de cele mentionate, servite in bar, spa, minibar sau in restaurant, se vor achita separat.
Consultatie medicala acordata de medic specialist.
Tratament 5/10 zile (de luni pana vineri) cu 4 proceduri/zi: electroterapie (curenti interferentiali, curenti
diadinamici, curenti tens, curenti trabert), magnetoterapie, unde scurte, ultrasunete, kinetoterapie individuala,
aplicatii parafina, aerosoli cu apa sulfuroasa, bai galvanice (patru celulare), laser – terapie, masaj medical si cura
de ape minerale conform recomandarilor medicale ;
Acces la CENTRUL WELNESS & SPA (intre orele 8.30-20.00) - dotat cu sauna finlandeza, baie turceasca,
fantana de gheata, dus emotional, salina, jacuzi, piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata, etc. La zona SPA, se
intra pe baza de programare. Sunt 6 serii pe zi, a cate o ora si jumatate. Va puteti programa pentru una/doua serii
pe zi, in functie de disponibilitate.
TVA
Check in: Duminica dupa ora 15:00
Check out: Vineri pana in ora 11:30
Pachetul este indivizibil.
Informatii/Tarife suplimentare:
Clientii vor primi la check in, la receptia hotelului, bratari pe care au obligatia sa le poarte pe toata durata sejurului
si sa le predea odata cu eliberarea camerei. In caz contrar, se va achita suma de 10 lei/bratara.
Tarifele nu includ taxa de statiune in valoare de 2 lei/zi/camera.
Apartamentele sunt destinate pentru maxim 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii (cu varsta pana in 14 ani). Tarifele de
cazare pentru apartamente includ servicii pentru 2 adulti.
Tarife copii :
 Pentru primul copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 5.99 ani se va acorda gratuitate la cazare si masa.
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5.
6.
7.

8.
9.

Pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 4 si 14 ani, cazat in camera dubla cu pat suplimentar sau in
apartament, se achita 670 lei/sejur 5 nopti – 1650 lei/sejur 12 nopti, reprezentand suplimentul de
cazare, masa si acces la zona SPA. Pachetul se poate prelungi in limita locurilor disponibile, suplimentul
fiind de 140 lei/copil/zi. Al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 4 si 14 ani, cazat in camera dubla,
necesita obligatoriu un pat suplimentar.
 Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani, cazati in camera dubla fara pat suplimentar, se achita
470lei/sejur 5 nopti – 1170 lei/sejur 12 nopti, reprezentand suplimentul de masa si acces la zona SPA.
Pachetul se poate prelungi in limita locurilor disponibile, suplimentul fiind de 100 lei/copil/zi.
 Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani, cazati in camera dubla cu pat suplimentar sau in
apartament, se achita 670lei/sejur 5 nopti - 1650 lei/pachet 12 nopti, reprezentand suplimentul de
cazare, masa si acces la zona SPA. Pachetul se poate prelungi in limita locurilor disponibile, suplimentul
fiind de 140 lei/copil/zi.
 Copiii cu varsta peste 14 ani, sunt considerati adulti.
 Camerele cazate cu un adult si un copil cu varsta mai mare de 14 ani, sunt considerate camere duble.
 Serviciile suplimentare pentru copii, reprezinta servicii accesorii la serviciile de cazare ale adultilor.
*** Este obligatorie, prezentarea la check-in, a documentelor care atesta varsta copiilor (copie sau original)
In incinta hotelului este interzis accesul cu animale de companie indiferent de talia acestora.
Tariful este valabil numai pentru 5 nopti sau 12 nopti iar prelungirea se face la tarif de receptie in limita
locurilor disponibile.
Rezervarile se pot face prin e-mail. Beneficiarul va achita un avans de minim 50% din contravaloare in termenul
specificat in factura proforma. Pentru a evita orice problema, se va trimite dovada platii (OP–ului, extras bancar)
prin e-mail. Diferenta de 50% din contravaloarea serviciilor, se va achita pana la inceperea sejurului turistic sau in
momentul checkin-ului, direct la receptia hotelului, cu numerar, card sau tichete de vacanta.
Plata avansului, a serviciilor de cazare si a serviciilor suplimentare se face in cash, transfer bancar, card sau tichete
de vacanta.
Dupa efectuarea platii avansului, rezervarile sunt ferme. In situatia in care se doreste anularea rezervarii,
avansul se pierde . Rezervarea poate fi anulata gratuit numai in primele 24 ore de la achitarea avansului. In
situatia neprezentarii la cazare, beneficiarul va pierde avansul pentru contravaloarea serviciilor
contractate si rezervarea se va anula.

Servicii suplimentare:
Masaj relaxare, anticelulitic, terapeutic, facial, suedez,
Masaj cu pietre vulcanice, cu miere, revitalizant, exfoliant, hidratant,
Reflexoterapie, Drenaj limfatic, Bai relaxante, impachetari cu cafea si cu ciocolata,
***Serviciile suplimentare, nu creeaza obligatii contractuale si sunt oferite contra cost, in limita
disponibilitatii, pe durata programului de functionare afisat.
- Servicii gratuite: parcare auto, informatii turistice, pastrarea de valori in seiful din camera, rezervari la
mijloace de transport, distribuire corespondenta si mesaje, acces la internet prin wireless.
-

NOTA COVID19:
 In cadrul hotelului, purtarea măștii de protecție, este obligatorie.
 In restaurant, o masă poate fi ocupată de maximum 6 clienți. Excepție de la această regulă fac
membrii aceleiași familii, care au același domiciliu.
 Muzica este ambientala! Nu este permis dansul!
 In cazul in care, se vor impune noi masuri de catre autoritati, pachetul se poate modifica.
*Pentru siguranta dumneavoastra si a personalului, serviciile vor fi oferite in conformitate cu
normele impuse de autoritati !!!
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OFERTA IARNA-PRIMAVARA

02.01-27.06.2021
A.TARIFE CAZARE CU DEMIPENSIUNE
TARIFELE INCLUD :



MASA TIP BUFET SUEDEZ MIC DEJUN SI CINA , DE DUMINICA PANA JOI (INCLUSIV)
MIC DEJUN BUFET SUEDEZ SI CINA TIP FISA CONT(65 LEI / PERS / CINA) PENTRU ZILE
DE VINERI SI SAMBATA.
Tip camera

TARIF CAZARE / NOAPTE

Loc in dbl fara balcon

199 LEI

Loc in dbl cu balcon

209 LEI

Loc in apartament
A treia persoana adulta cazata in
apartament
Sgl fara balcon
Sgl cu balcon

240 LEI
199 LEI
275 LEI
295 LEI

B. PACHET CAZARE 5 NOPTI CU DEMIPENSIUNE
TARIFELE INCLUD :



MASA TIP BUFET SUEDEZ MIC DEJUN SI CINA DE DUMINICA PANA JOI (INCLUSIV)
MIC DEJUN BUFET SUEDEZ SI CINA TIP FISA CONT(65 LEI / PERS / CINA) PENTRU ZILE
DE VINERI SI SAMBATA.
Tip camera








Pachet cazare cu
demipensiune / 5 nopti

Tarif prelungire / zi/persoana

Loc in dbl fara balcon

980 LEI

196 LEI

Loc in dbl cu balcon

1030 LEI

206 LEI

Loc in apartament
A treia persoana adulta cazata in
apartament
Sgl fara balcon
Sgl cu balcon

1185 LEI

237 LEI

980 LEI
1360 LEI
1460 LEI

196 LEI
272 LEI
292 LEI

Tarifele includ :
Cazare
Mic dejun in regim bufet suedez - se va servi in restaurantul Salonul Rosu , etaj II, intre orele 08.00-10.00.
Cina in regim bufet suedez de duminica pana joi(inclusiv) - se va servi in restaurantul Salonul Rosu , etaj II, intre orele
18.00-20.30.
Cina in regim a la carte , vineri si sambata (fisa cont 65 lei/zi/pers) - se va servi in restaurantul Salonul Verde, parter. In
fisa cont sunt incluse mancarea, bauturile non-alcoolice si alcoolice.
Acces la CENTRUL WELNESS & SPA, intre orele 08.30-20.00.
TVA
Informatii suplimentare:

1. Tarifele nu includ taxa de statiune in valoare de 2 lei/ zi/camera
2. Pranzul se poate servi in regim a la carte in restaurantul Salonul verde , situat la parter
3. Tarife suplimentare pentru copii :
 Pentru primul copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 5.99 ani se va acorda gratuitate la cazare si masa.
 Pentru al doilea copil cu varsta intre 4 si 14 ani, cazat in camera dubla cu pat suplimentar sau in apartament,
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se achita 550 lei/sejur 5 nopti, reprezentand suplimentul de cazare, masa si accesul la zona SPA. Pachetul se poate
prelungi , in limita locurilor disponibile , suplimentul fiind de 110 lei/ copil / zi. Al doilea copil cu varsta intre 4 si
14 ani, cazat in camera dubla, necesita obligatoriu un pat suplimentar.
 Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani, cazati in camera dubla fara pat suplimentar, se achita 350lei /
sejur 5 nopti, reprezentand suplimentul de masa si accesul la zona SPA. Pachetul se poate prelungi, in limita
locurilor disponibile , suplimentul fiind de 70 lei/copil/zi.
 Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani, cazati in camera dubla cu pat suplimentar sau in apartament, se
achita 550lei/sejur 5 nopti, reprezentand suplimentul de cazare , masa si accesul la zona SPA. Pachetul se poate
prelungi , in limita locurilor disponibile , suplimentul fiind de 110 lei/ copil / zi.
 Copiii cu varsta peste 14 ani, sunt considerati adulti
 Daca pachetul include zilele de vineri si sambata , fisa cont pentru copiii platitori,cu varsta intre
4-14 ani ,este in valoare de 30 lei / zi / copil.
 Tarifele reprezinta supliment de cazare si includ micul dejun si acces la SPA.
 Este obligatorie prezentarea la check in a documentelor ce atesta varsta copiilor (copie sau original)
 Serviciile suplimentare pentru copii reprezinta servicii accesorii la serviciile de cazare ale adultilor.
4. Apartamentele sunt destinate pentru maxim 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii (maxim 14 ani). Tarifele de cazare pentru
apartamente includ servicii pentru 2 adulti.
5. In incinta hotelului este interzis accesul cu animale de companie indiferent de talia acestora.
6. Rezervarile se pot face prin e-mail. Beneficiarul va achita un avans de minim 50% din contravaloare in termenul
specificat in factura proforma. Pentru a evita orice problema se va trimite dovada platii (OP–ului, extras bancar) prin email. Diferenta de 50% din contravaloarea serviciilor se va face pana la intrarea turistilor sau in momentul check inului, direct la receptia hotelului cu numerar, card sau tichete de vacanta.
7. Plata avansului, a serviciilor de cazare si a serviciilor suplimentare se face in cash, transfer
bancar , card sau tichete de vacanta care pot fi trimise prin posta sau prin curier la adresa hotelului.
8. Check in: dupa ora 15:00.
9. Check out: pana in ora 11:30.
10. Dupa efectuarea platii avansului, rezervarile sunt ferme. In situatia in care se doreste anularea rezervarii,
avansul se pierde . Rezervarea poate fi anulata gratuit numai in primele 24 ore de la achitarea avansului. In
situatia neprezentarii la cazare, beneficiarul va pierde avansul pentru contravaloarea serviciilor contractate si
rezervarea se va anula.
Servicii suplimentare:
 Masaj relaxare, anticelulitic, terapeutic, abdominal, facial, suedez, sportiv,
 Masaj cu pietre vulcanice, cu miere, revitalizant, exfoliant, hidratant, aromatic,
 Reflexoterapie, Drenaj limfatic, Bai relaxante,Impachetari anticelulitice, cu cafea, cu ciocolata
 Serviciile suplimentare nu creeaza obligatii contractuale si sunt oferite in limita disponibilitatii si pe durata
programului de functionare afisat, contra cost.
 Servicii gratuite: parcare auto, informatii turistice, pastrarea de valori in seiful de la receptie, rezervari la mijloace de
transport, distribuire corespondenta si mesaje, acces la internet prin cablu sau wireless.
NOTA COVID19:
 In cadrul hotelului, purtarea măștii de protecție, este obligatorie.
 In restaurant, o masă poate fi ocupată de maximum 6 clienți. Excepție de la această regulă fac membrii
aceleiași familii, care au același domiciliu.
 Se va respecta distanța de minimum 2 metri între ocupanții scaunelor meselor alăturate.
 Muzica este ambientala! Nu este permis dansul!
 In cazul in care, se vor impune noi masuri de catre autoritati, pacheul se poate modifica.
*Pentru siguranta dumneavoastra si a personalului, serviciile vor fi oferite in conformitate cu normele
impuse de autoritati !!!

Zona SPA, se intra doar pe baza de programare - sunt 6 serii/zi a cate 1 ora si jumatate fiecare. Va puteti
programa pentru una,doua serii/zi, in functie de disponibilitate.

OFERTA TRATAMENT
03.01-27.06.2021
PACHET BALNEO & SPA CU DEMIPENSIUNE
TARIF/PACHET/PERS
5 NOPTI CAZARE

12 NOPTI CAZARE

LOC IN DUBLA FARA BALCON

950 LEI

2266 LEI

LOC IN DUBLA CU BALCON
LOC IN APARTAMENT

1000 LEI
1145 LEI

2386 LEI
2734 LEI
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A TREIA PERSOANA ADULTA CAZATA IN
APARTAMENT

950 LEI

2266 LEI

SGL FARA BALCON

1285 LEI

3070 LEI

SGL CU BALCON

1380 LEI

3298 LEI

FOARTE IMPORTANT : Tarifele sunt valabile doar in baza cardului de sanatate si a biletului de trimitere
de la medicul de familie decontat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate*, in limita fondurilor disponibile.
Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate sa se prezinte la consultatia medicala pe langa
cardul de sanatate si biletul de trimitere de la medicul de familie valabil *** si cu alte documentele ce contin
informatii cu privire la boala/bolile pe care doresc sa le trateze (bilet de iesire din spital, analize, radiografii, RMN,
etc).
*** Biletul de trimitere de la medicul de familie valabil reprezinta biletul de trimitere emis in mai putin de
60 de zile calendaristice (titularul acestuia sa nu fi avut in ultimele 6 luni servicii de recuperare si reabilitare
medicala decontate de CAS). In cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite , nu puteti beneficia de aceasta
oferta.
Pachetul include:
 Cazare
 Mic dejun in regim bufet suedez - se va servi in restaurantul Salonul Rosu , etaj II, intre orele 800-1000
 Cina in regim bufet suedez de duminica pana joi(inclusiv) - se va servi in restaurantul Salonul Rosu , etaj II,
intre orele 1800-2030
 Cina in regim a la carte, vineri si sambata (fisa cont 65 lei/zi/pers), se va servi in restaurantul Salonul Verde,
parter. In fisa cont sunt incluse mancarea si bauturile non-alcoolice.
 Consultatie de specialitate acordata de medic specialist de reabilitare medicala.
 Tratament 5/10 zile (de luni pana vineri) cu 4 proceduri/zi: electroterapie (curenti interferentiali, curenti
diadinamici, curenti tens, curenti trabert), magnetoterapie, unde scurte, ultrasunete, kinetoterapie individuala,
aplicatii parafina, aerosoli cu apa sulfuroasa, bai galvanice (patru celulare), laser – terapie, masaj medical, cura de
ape minerale conform recomandarilor medicale;

Acces la CENTRU WELNESS & SPA (zilnic intre orele 830-2000) : dotat cu sauna finlandeza, baie turceasca,
fantana de gheata, dus emotional, salina, jacuzi, piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata, etc.
 Pachetul este indivizibil.
INFORMATII SUPLIMENTARE:

10. Tarifele nu includ taxa de statiune in valoare de 2 lei/ zi/camera
11. Apartamentele sunt destinate pentru maxim 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii (maxim 14 ani). Tarifele de cazare pentru
apartamente includ servicii pentru 2 adulti.
11. Tarife suplimentare pentru copii :
 Pentru primul copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 6 ani, se va acorda gratuitate la cazare si masa.
 Pentru al doilea copil cu varsta intre 4 si 14 ani, cazat in camera dubla cu pat suplimentar sau in apartament,
se achita 550 lei/sejur 5 nopti respectiv 1320 lei / sejur 12 nopti, reprezentand suplimentul de cazare, masa si
accesul la zona SPA. Pachetul se poate prelungi , in limita locurilor disponibile, suplimentul fiind de 110 lei/ copil
/zi. Al doilea copil cu varsta intre 4 si 14 ani, cazat in camera dubla, necesita obligatoriu un pat suplimentar.
 Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani, cazati in camera dubla fara pat suplimentar, se achita 350lei /
sejur 5 nopti respectiv 840 lei/sejur 12 nopti , reprezentand suplimentul de masa si accesul a zona SPA.
Pachetul se poate prelungi , in limita locurilor disponibile , suplimentul fiind de 70 lei/copil/zi.
 Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani, cazati in camera dubla cu pat suplimentar sau in apartament, se
achita 550lei/sejur 5 nopti respectiv 1320 lei/sejur 12 nopti , reprezentand suplimentul de cazare , masa si accesul
la zona SPA. Pachetul se poate prelungi , in limita locurilor disponibile, suplimentul fiind de 110 lei/ copil /zi.
 Copiii cu varsta peste 14 ani, sunt considerati adulti
 Daca pachetul include zilele de vineri si sambata, fisa cont pentru copiii platitori,cu varsta intre
4-14 ani ,este in valoare de 30 lei / zi / copil.
 Tarifele reprezinta supliment de cazare si includ micul dejun si acces la SPA.
 Este obligatorie prezentarea la check in a documentelor ce atesta varsta copiilor (copie sau original)
 Serviciile suplimentare pentru copii reprezinta servicii accesorii la serviciile de cazare ale adultilor.
12. Rezervarile se pot face prin e-mail. Beneficiarul va achita un avans de minim 50% din contravaloare in termenul
specificat in factura proforma. Pentru a evita orice problema se va trimite dovada platii (OP–ului, extras bancar) prin email. Diferenta de 50% din contravaloarea serviciilor se va face pana la intrarea turistilor sau in momentul check inului, direct la receptia hotelului cu numerar, card sau tichete de vacanta.
13. Plata avansului, a serviciilor de cazare si a serviciilor suplimentare se face in cash, transfer bancar sau carte de credit.
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14. Check in: Duminica dupa ora 15:00
15. Check out: Vineri pana in ora 11:30
16. Dupa efectuarea platii avansului, rezervarile sunt ferme. In situatia in care se doreste anularea rezervarii,
avansul se pierde . Rezervarea poate fi anulata gratuit numai in primele 24 ore de la achitarea avansului. In
situatia neprezentarii la cazare, beneficiarul va pierde avansul pentru contravaloarea serviciilor contractate si
rezervarea se va anula.
Servicii suplimentare:
- Masaj relaxare, anticelulitic, terapeutic, abdominal, facial, suedez, sportiv,
- Masaj cu pietre vulcanice, cu miere, revitalizant, exfoliant, hidratant, aromatic,
- Reflexoterapie, Drenaj limfatic, Bai relaxante,Impachetari anticelulitice, cu cafea, cu ciocolata
Servicii gratuite:parcare auto, informatii turistice, pastrarea de valori in seiful de la receptie, rezervari la mijloace
de transport, distribuire corespondenta si mesaje, acces la internet prin cablu sau wireless.
Serviciile suplimentare nu creeaza obligatii contractuale si sunt oferite in limita disponibilitatii si pe durata
programului de functionare afisat, contra cost.

NOTA COVID19:








In cadrul hotelului, purtarea măștii de protecție, este obligatorie.
In restaurant, o masă poate fi ocupată de maximum 6 clienți. Excepție de la această regulă fac
membrii aceleiași familii, care au același domiciliu.
Se va respecta distanța de minimum 2 metri între ocupanții scaunelor meselor alăturate.
Muzica este ambientala! Nu este permis dansul!
Accesul la SPA se face pe baza de programare.
Pentru siguranta dumneavoastra si a personalului, serviciile vor fi oferite in
conformitate cu normele impuse de autoritati !!!
Zona SPA, se intra doar pe baza de programare - sunt 6 serii/zi a cate 1 ora si jumatate
fiecare. Va puteti programa pentru una,doua serii/zi, in functie de disponibilitate.

-

OFERTA DE VARA: PACHET TRATAMENT BALNEO & SPA

28.06 – 12.09.2020
CU PENSIUNE COMPLETA - BUFET SUEDEZ
TARIF/PACHET/PERS
5 NOPTI
12 NOPTI
LOC IN DUBLA FARA BALCON
1305 LEI
3209 LEI
LOC IN DUBLA CU BALCON
1355 LEI
3329 LEI
LOC IN APARTAMENT
1520 LEI
3725 LEI
A TREIA PERSOANA ADULTA CAZATA IN
1305 LEI
3209 LEI
APARTAMENT
SGL FARA BALCON
1685 LEI
4121 LEI
SGL CU BALCON
1780 LEI
4349 LEI
FOARTE IMPORTANT : Tarifele sunt valabile doar in baza cardului de sanatate si a biletului de
trimitere de la medicul de familie decontat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate*,in limita fondurilor
disponibile.
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Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate sa se prezinte la consultatia medicala pe
langa cardul de sanatate si biletul de trimitere de la medicul de familie valabil *** si cu alte documentele ce
contin informatii cu privire la boala/bolile pe care doresc sa le trateze (bilet de iesire din spital, analize,
radiografii, RMN, etc).
*** Biletul de trimitere de la medicul de familie valabil reprezinta biletul de trimitere emis in mai putin de 60
de zile calendaristice (titularul acestuia sa nu fi avut in ultimele 6 luni servicii de recuperare si reabilitare
medicala decontate de CAS). In cazul in care aceste conditii nu sunt indeplinite , nu puteti beneficia de aceasta
oferta.
PACHETUL INCLUDE:
 Cazare 5nopti sau 12 nopti
 TVA
 Mic dejun servit intre orele 08.00-10.00 in regim bufet suedez.
 Pranz servit intre orele 13.00 -15.00 in regim bufet suedez.
 Cina servita intre orele 19.00 -21.30 in regim bufet suedez.
 Serviciile de masa: INTRARE CU CINA, IESIRE CU MICUL DEJUN.
 Bauturi non alcoolice (apa carbogazificata/plata, sucuri, ceai, cafea expresso, cafea decofeinizata, cappuccino).
Aceste bauturi incluse pot fi servite in restaurant in timpul programului de masa . Alte bauturi alcoolice sau non
alcoolice fata de cele mentionate, servite in bar,spa, minibar sau restaurant se vor achita separat.
 Consultatie de specialitate acordata de medic specialist de reabilitare medicala.
 Tratament 5/10 zile (de luni pana vineri) cu 4 proceduri/zi: electroterapie (curenti interferentiali, curenti
diadinamici, curenti tens, curenti trabert), magnetoterapie, unde scurte, ultrasunete, kinetoterapie individuala,
aplicatii parafina, aerosoli cu apa sulfuroasa, bai galvanice (patru celulare), laser – terapie, bai termale, masaj
medical, hidrokinetoterapie si cura de ape minerale conform recomandarilor medicale ;
 Acces la CENTRU WELNESS & SPA (intre orele 9.00-20.00) : dotat cu sauna finlandeza, baie turceasca,
fantana de gheata, dus emotional, salina, jacuzi, piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata, etc.
 Check in: Duminica dupa ora 15:00
 Check out: Vineri pana in ora 11:30
 Pachetul este indivizibil.
INFORMATII SUPLIMENTARE:
17. Clientii vor primi bratari la check in la receptia hotelului, bratari si au obligatia sa le poarte pe toata durata
sejurului si sa le predea odata cu eliberarea camerei. In caz contrar se va achita suma de 10 lei/bratara.
18. Apartamentele sunt destinate pentru maxim 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii (maxim 14 ani). Tarifele de cazare
pentru apartamente includ servicii pentru 2 adulti.
19. Tarife suplimentare pentru copii :
 Pentru primul copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 5.99 ani se va acorda gratuitate la cazare si masa ;
Pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-3.99 ani se va achita 200 lei/pachet 5 nopti - 480lei/
pachet 12 nopti reprezentand supliment de masa si acces la SPA, cazat in camera dubla fara pat
suplimentar sau in apartament ;daca al doilea copil are varsta intre 4-5.99 ani se achita 670 lei/pachet 5
nopti -1650 lei/pachet 5 nopti,reprezentand suplimentul de cazare, masa si accesul la SPA ,cazat in
camera dubla cu pat suplimentar sau in apartament.
 Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 470 lei/pachet 5 nopti si 1170 lei/pachet 12 nopti,
reprezentand suplimentul de masa si acces SPA, cazat in camera dubla , fara pat suplimentar.Pachetul se
poate prelungi , in limita locurilor disponibile , suplimentul fiind de 100 lei/ copil / zi.
 Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 670 lei/pachet 5 nopti si 1650 lei/pachet 12 nopti,
reprezentand suplimentul de cazare , masa si acces SPA, cazat in camera dubla , cu pat suplimentar sau
in apartament.Pachetul se poate prelungi , in limita locurilor disponibile , suplimentul fiind de 140 lei/
copil / zi.
 Peste 14 ani copiii sunt considerati adulti.
 Tarifele reprezinta supliment de cazare si includ micul dejun si acces la SPA.
 Serviciile suplimentare pentru copii reprezinta servicii accesorii la serviciile de cazare ale adultilor.
20. In incinta hotelului este interzis accesul cu animale de companie indiferent de talia acestora.
21. Tariful este valabil numai pentru 5 nopti sau 12 nopti iar prelungirea se face la tarif de receptie in limita
locurilor disponibile.
22. Turistul va achita un avans de minim 50% din contravaloare in termenul specificat in factura proforma. Diferenta
de 50% din contravaloarea serviciilor se va achita cel târziu cu 14 zile inainte de cazare.
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23. Dupa efectuarea platii avansului, rezervarile sunt ferme. In situatia in care se doreste anularea rezervarii,
avansul se pierde . Rezervarea poate fi anulata gratuit numai in primele 24 ore de la achitarea avansului. In
situatia neprezentarii la cazare, turistul va pierde avansul pentru contravaloarea serviciilor contractate si
rezervarea se va anula.

OFERTA DE VARA PACHET RELAXARE SI ODIHNA – PENSIUNE COMPLETA
28.06-12.09.2020
Tip camera
Loc in dbl fara balcon

Tarif pachet 5 nopti
1320 LEI

Tarif prelungire/zi
277 LEI

Loc in dbl cu balcon

1370 LEI

287 LEI

Loc in apartament
A treia persoana adulta
cazata in apartament
Sgl fara balcon
Sgl cu balcon

1545 LEI
1320 LEI

322 LEI
277 LEI

1725 LEI
1825 LEI

358 LEI
378 LEI

Pachetul include:










Cazare 5 nopti
Serviciile de masa: INTRARE CU CINA, IESIRE CU MICUL DEJUN.
Mic dejun servit intre orele 08.00-10.00 in regim bufet suedez.
Pranz servit intre orele 13.00 -15.00 in regim bufet suedez.
Cina servita intre orele 19.00 -21.30 in regim bufet suedez.
Bauturi non alcoolice (apa carbogazificata/plata, sucuri, ceai, cafea expresso, ciocolata calda, cappuccino). Aceste bauturi incluse pot fi
servite in restaurant in timpul programului de masa . Alte bauturi alcoolice sau non alcoolice, servite in bar,spa, minibar sau
restaurant ,se vor achita separat.
Acces la CENTRU WELNESS & SPA (intre orele 9.00-20.00) : dotat cu sauna finlandeza, baie turceasca, fantana de gheata, dus
emotional, salina, jacuzi, piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata, etc.
Check in: Duminica dupa ora 15:00
Check out: Vineri pana in ora 11:30

Informatii suplimentare:
Clientii vor primi la check in, la receptia hotelului, bratari pe care au obligatia sa le poarte pe toata durata sejurului si sa le predea
odata cu eliberarea camerei. In caz contrar se va achita suma de 10 lei/bratara.
10. Tarife copii :

Pentru primul copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 5.99 ani se va acorda gratuitate la cazare si masa ;
Pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-3.99 ani se va achita 200 lei/sejur 5 nopti reprezentand supliment de mic dejun
si acces la SPA, cazat in camera dubla fara pat suplimentar sau in apartament ;daca al doilea copil are varsta intre 4-5.99 ani se
achita 670 lei/sejur 5 nopti,reprezentand suplimentul de cazare, masa si accesul la SPA ,cazat in camera dubla cu pat
suplimentar sau in apartament.

Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 470lei / sejur 5 nopti, reprezentand suplimentul de cazare , masa si acces SPA,
cazat in camera dubla fara pat suplimentar.Pachetul se poate prelungi , in limita locurilor disponibile , suplimentul fiind de 100
lei/ copil / zi.

Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 670lei / sejur 5 nopti, reprezentand suplimentul de cazare , masa si acces SPA,
cazat in camera dubla cu pat suplimentar sau in apartament.Pachetul se poate prelungi , in limita locurilor disponibile ,
suplimentul fiind de 140 lei/ copil / zi.

Peste 14 ani copiii sunt considerati adulti.

Tarifele reprezinta supliment de cazare si includ micul dejun si acces la SPA.

Serviciile suplimentare pentru copii reprezinta servicii accesorii la serviciile de cazare ale adultilor.
*** Este obligatorie prezentarea la check-in a documentelor ce atesta varsta copiilor (in copie sau original)
11. Apartamentele sunt destinate pentru maxim 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii (maxim 14 ani). Tarifele de cazare pentru apartamente
includ servicii pentru 2 adulti.
12. In incinta hotelului este interzis accesul cu animale de companie indiferent de talia acestora.
13. Turistul va achita un avans de minim 50% din contravaloare in termenul specificat in factura proforma. Diferenta de 50% din
contravaloarea serviciilor se va achita cu cel puțin 14 zile inainte de cazare
14. Dupa efectuarea platii avansului, rezervarile sunt ferme. In situatia in care se doreste anularea rezervarii, avansul se pierde .
Rezervarea poate fi anulata gratuit numai in primele 24 ore de la achitarea avansului. In situatia neprezentarii la cazare,
turistul va pierde avansul pentru contravaloarea serviciilor contractate si rezervarea se va anula.
Servicii suplimentare:
Masaj relaxare, anticelulitic, terapeutic, facial, suedez, sportiv,
Masaj cu pietre vulcanice, cu miere, revitalizant, exfoliant, hidratant, aromatic,
Reflexoterapie, Drenaj limfatic, Bai relaxante,Impachetari anticelulitice, cu cafea, cu ciocolata
Serviciile suplimentare nu creeaza obligatii contractuale si sunt oferite in limita disponibilitatii si pe durata programului de
functionare afisat, contra cost.
Servicii gratuite: parcare auto, informatii turistice, pastrarea de valori in seiful de la receptie, rezervari la mijloace de transport,
distribuire corespondenta si mesaje, acces la internet prin cablu sau wireless, acces la salonul Prichindel pentru copii cu varsta mai mica de 6 ani.
9.
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OFERTA IARNA - PRIMAVARA
02.01-27.06.2020
A.TARIFE CAZARE CU DEMIPENSIUNE
TARIFELE INCLUD :
 MASA TIP BUFET SUEDEZ MIC DEJUN SI CINA , DE DUMINICA PANA JOI (INCLUSIV)
 MIC DEJUN BUFET SUEDEZ SI CINA TIP FISA CONT(65 LEI / PERS / CINA) PENTRU
ZILE DE VINERI SI SAMBATA.

Tip camera

TARIF CAZARE / NOAPTE

Loc in dbl fara balcon
Loc in dbl cu balcon
Loc in apartament
A treia persoana adulta cazata in
apartament
Sgl fara balcon
Sgl cu balcon

195 LEI
205 LEI
235 LEI
195 LEI
265 LEI
285 LEI

B. PACHET CAZARE 5 NOPTI CU DEMIPENSIUNE
TARIFELE INCLUD :
 MASA TIP BUFET SUEDEZ MIC DEJUN SI CINA DE DUMINICA PANA JOI (INCLUSIV)
 MIC DEJUN BUFET SUEDEZ SI CINA TIP FISA CONT(65 LEI / PERS / CINA) PENTRU
ZILE DE VINERI SI SAMBATA.

Tip camera








Pachet cazare cu
demipensiune / 5 nopti

Tarif prelungire / zi/persoana

Loc in dbl fara balcon
Loc in dbl cu balcon

960 LEI
1010 LEI

192 LEI
202 LEI

Loc in apartament
A treia persoana adulta cazata in
apartament
Sgl fara balcon
Sgl cu balcon

1160 LEI

232 LEI

960 LEI
1310 LEI
1410 LEI

192 LEI
262 LEI
282 LEI

Tarifele includ :
Cazare
Mic dejun in regim bufet suedez , se va servi in restaurantul Salonul Rosu , etaj II, intre orele 08.00-10.00.
Cina in regim bufet suedez de duminica pana joi(inclusiv) , se va servi in restaurantul Salonul Rosu , etaj II, intre
orele 18.00-20.30.
Cina in regim a la carte , vineri si sambata (fisa cont 65 lei/zi/pers), se va servi in restaurantul Salonul Verde,
parter. In fisa cont sunt incluse mancarea si bauturile non-alcoolice.
Acces la CENTRU WELNESS & SPA, intre orele 9.00-20.00.
TVA
Informatii suplimentare:

12. Pranzul se poate servi in regim a la carte in restaurantul Salonul verde , situat la parter
13. Tarife suplimentare pentru copii :
 Pentru primul copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 5.99 ani se va acorda gratuitate la cazare si masa ;
Pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-3.99 ani se va achita 200 lei/sejur 5 nopti reprezentand
supliment de mic dejun si acces la SPA, cazat in camera dubla fara pat suplimentar sau in apartament ; daca al
doilea copil are varsta intre 4-5.99 ani se achita 550 lei/sejur 5 nopti,reprezentand suplimentul de cazare,
masa si accesul la SPA ,cazat in camera dubla cu pat suplimentar sau in apartament.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 350lei / sejur 5 nopti, reprezentand suplimentul de masa si acces
SPA, cazat in camera dubla fara pat suplimentar .Pachetul se poate prelungi , in limita locurilor disponibile ,
suplimentul fiind de 70 lei/ copil / zi.
 Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 550lei / sejur 5 nopti, reprezentand suplimentul de cazare , masa
si acces SPA, cazat in camera dubla cu pat suplimentar sau in apartament.Pachetul se poate prelungi , in
limita locurilor disponibile , suplimentul fiind de 110 lei/ copil / zi.
 Daca pachetul include zilele de vineri si sambata , fisa cont pentru copiii platitori,cu varsta intre 4-14 ani
,este in valoare de 30 lei / zi / copil.
 Peste 14 ani copiii sunt considerati adulti
 Tarifele reprezinta supliment de cazare si includ micul dejun si acces la SPA.
 Este obligatorie prezentarea la check in a documentelor ce atesta varsta copiilor (copie sau original)
 Serviciile suplimentare pentru copii reprezinta servicii accesorii la serviciile de cazare ale adultilor.
Apartamentele sunt destinate pentru maxim 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii (maxim 14 ani). Tarifele de cazare
pentru apartamente includ servicii pentru 2 adulti.
In incinta hotelului este interzis accesul cu animale de companie indiferent de talia acestora.
Turistul va achita un avans de minim 50% din contravaloare in termenul specificat in factura proforma. Diferenta
de 50% din contravaloarea serviciilor se va achita cel târziu cu 14 zile inainte de a intra la cazare
Check in: dupa ora 15:00.
Check out: pana in ora 11:30.
Dupa efectuarea platii avansului, rezervarile sunt ferme. In situatia in care se doreste anularea rezervarii,
avansul se pierde . Rezervarea poate fi anulata gratuit numai in primele 24 ore de la achitarea avansului. In
situatia neprezentarii la cazare, turistul va pierde avansul pentru contravaloarea serviciilor contractate si
rezervarea se va anula.
Servicii suplimentare:
 Masaj relaxare, anticelulitic, terapeutic, abdominal, facial, suedez, sportiv,
 Masaj cu pietre vulcanice, cu miere, revitalizant, exfoliant, hidratant, aromatic,
 Reflexoterapie, Drenaj limfatic, Bai relaxante,Impachetari anticelulitice, cu cafea, cu ciocolata
***Serviciile suplimentare nu creeaza obligatii contractuale si sunt oferite in limita disponibilitatii si pe
durata programului de functionare afisat, contra cost.
Servicii gratuite: parcare auto, informatii turistice, pastrarea de valori in seiful de la receptie, rezervari la
mijloace de transport, distribuire corespondenta si mesaje, acces la internet prin cablu sau wireless, acces la
salonul Prichindel pentru copii cu varsta mai mica de 6 ani.
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OFERTA TOAMNA
13.09-22.12.2020
A.TARIFE CAZARE CU DEMIPENSIUNE
TARIFELE INCLUD :
 MASA TIP BUFET SUEDEZ MIC DEJUN SI CINA , DE DUMINICA PANA JOI (INCLUSIV)
 MIC DEJUN BUFET SUEDEZ SI CINA TIP FISA CONT(65 LEI / PERS / CINA) PENTRU
ZILE DE VINERI SI SAMBATA.

Tip camera

TARIF CAZARE / NOAPTE

Loc in dbl fara balcon
Loc in dbl cu balcon
Loc in apartament
A treia persoana adulta cazata in
apartament
Sgl fara balcon
Sgl cu balcon

199 LEI
209 LEI
240 LEI
199 LEI
275 LEI
295 LEI

B. PACHET CAZARE 5 NOPTI CU DEMIPENSIUNE
TARIFELE INCLUD :
 MASA TIP BUFET SUEDEZ MIC DEJUN SI CINA DE DUMINICA PANA JOI (INCLUSIV)
 MIC DEJUN BUFET SUEDEZ SI CINA TIP FISA CONT(65 LEI / PERS / CINA) PENTRU
ZILE DE VINERI SI SAMBATA.

Tip camera

Pachet cazare cu
demipensiune / 5 nopti

Tarif prelungire /
zi/persoana

Loc in dbl fara balcon
Loc in dbl cu balcon

980 LEI
1030 LEI

196 LEI
206 LEI

Loc in apartament
A treia persoana adulta cazata in
apartament
Sgl fara balcon
Sgl cu balcon

1185 LEI

237 LEI

980 LEI
1360 LEI
1460 LEI

196 LEI
272 LEI
292 LEI








Tarifele includ :
Cazare
Mic dejun in regim bufet suedez , se va servi in restaurantul Salonul Rosu , etaj II, intre orele 08.00-10.00.
Cina in regim bufet suedez de duminica pana joi(inclusiv) , se va servi in restaurantul Salonul Rosu , etaj II, intre
orele 18.00-20.30.
Cina in regim a la carte , vineri si sambata (fisa cont 65 lei/zi/pers), se va servi in restaurantul Salonul Verde,
parter
Acces la CENTRU WELNESS & SPA, intre orele 09.00-20.00.
TVA

Informatii suplimentare:
20. Pranzul se poate servii in regim a la carte in restaurantul Salonul verde , situat la parter
21. Tarife suplimentare pentru copii :
 Pentru primul copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 5.99 ani se va acorda gratuitate la cazare si masa ;
Pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-3.99 ani se va achita 200 lei/sejur 5 nopti reprezentand
supliment de mic dejun si acces la SPA, cazat in camera dubla fara pat suplimentar sau in apartament ; daca al
doilea copil are varsta intre 4-5.99 ani se achita 550 lei/sejur 5 nopti,reprezentand suplimentul de cazare,
masa si accesul la SPA ,cazat in camera dubla cu pat suplimentar sau in apartament.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.

Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 350lei / sejur 5 nopti, reprezentand suplimentul de masa si acces
SPA, cazat in camera dubla fara pat suplimentar .Pachetul se poate prelungi , in limita locurilor disponibile ,
suplimentul fiind de 70 lei/ copil / zi.
 Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 550lei / sejur 5 nopti, reprezentand suplimentul de cazare , masa
si acces SPA, cazat in camera dubla cu pat suplimentar sau in apartament.Pachetul se poate prelungi , in
limita locurilor disponibile , suplimentul fiind de 110 lei/ copil / zi.
 Daca pachetul include zilele de vineri si sambata , fisa cont pentru copiii platitori,cu varsta intre
4-14 ani ,este in valoare de 30 lei / zi / copil.
 Peste 14 ani copiii sunt considerati adulti
 Tarifele reprezinta supliment de cazare si includ micul dejun si acces la SPA.
 Este obligatorie prezentarea la check in a documentelor ce atesta varsta copiilor (copie sau original)
 Serviciile suplimentare pentru copii reprezinta servicii accesorii la serviciile de cazare ale adultilor.
Apartamentele sunt destinate pentru maxim 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii (maxim 14 ani). Tarifele de cazare
pentru apartamente includ servicii pentru 2 adulti.
In incinta hotelului este interzis accesul cu animale de companie indiferent de talia acestora.
Turistul va achita un avans de minim 50% din contravaloare in termenul specificat in factura proforma. Diferenta
de 50% din contravaloarea serviciilor se va achita cel tarziu cu 14 zile inainte de a intra la cazare.
Check in: dupa ora 15:00.
Check out: pana in ora 11:30.
Dupa efectuarea platii avansului, rezervarile sunt ferme. In situatia in care se doreste anularea rezervarii,
avansul se pierde . Rezervarea poate fi anulata gratuit numai in primele 24 ore de la achitarea avansului. In
situatia neprezentarii la cazare, turistul va pierde avansul pentru contravaloarea serviciilor contractate si
rezervarea se va anula.
Servicii suplimentare:







Masaj relaxare, anticelulitic, terapeutic, abdominal, facial, suedez, sportiv,
Masaj cu pietre vulcanice, cu miere, revitalizant, exfoliant, hidratant, aromatic,
Reflexoterapie, Drenaj limfatic, Bai relaxante,Impachetari anticelulitice, cu cafea, cu ciocolata
Serviciile suplimentare nu creeaza obligatii contractuale si sunt oferite in limita disponibilitatii si pe durata
programului de functionare afisat, contra cost.
Servicii gratuite: parcare auto, informatii turistice, pastrarea de valori in seiful de la receptie, rezervari la
mijloace de transport, distribuire corespondenta si mesaje, acces la internet prin cablu sau wireless, acces la
salonul Prichindel pentru copii cu varsta mai mica de 6 ani.
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OFERTA « INDRAGOSTITI LA ORIZONT »
VALABILITATE OFERTA : 14.02-16.02.2020

Tip camera
Loc in dbl fara balcon
Loc in dbl cu balcon
Loc in apartament
A treia persoana adulta cazata in
apartament
Sgl fara balcon
Sgl cu balcon

Tarif /pachet
635 LEI
655 LEI
715 LEI
635 LEI
800 LEI
840 LEI

Pachetul include :







1.

Cazare – doua nopti in data de 14 si 15 februarie.
Mic dejun in regim bufet suedez in data de 15 si 16 februarie.
Cina de bun venit in data de 14 februarie la ora 19.00 - meniu fix ce cuprinde mancare si bauturi.
Cina festiva in data de 15 februarie la ora 19.00 - meniu fix ce cuprinde mancare si bauturi.
Programul muzical va fi asigurat de formatia restaurantului.
Acces la centrul Wellness & Spa in cadrul programului de lucru( 9:00 – 19:00) pe parcursul sejurului: dotat cu sauna
finlandeza, baie turceasca, fantana de gheata, dus emotional, salina, jacuzi, piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata, etc.

Sampanie si alte surprize.

TVA .

Check in: dupa ora 15:00

Check out: pana in ora 11:30
Informatii suplimentare:
Tarife suplimentare pentru copii :

Pentru primul copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 5.99 ani se va acorda gratuitate la cazare si masa si beneficiaza de loc in
restaurant daca au fost anuntati odata cu rezervarea (fara meniu) ;
Pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-3.99 ani se va achita 80 lei/sejur reprezentand supliment de mic dejun si acces la
SPA, cazat in camera dubla fara pat suplimentar sau in apartament ; daca al doilea copil are varsta intre 4-5.99 ani se achita 160
lei/sejur,reprezentand suplimentul de cazare, mic dejun si accesul la SPA ,cazat in camera dubla cu pat suplimentar sau in
apartament si beneficiaza de loc langa parinti la restaurant (fara meniu).

Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 250 lei / sejur , reprezentand suplimentul de masa si acces SPA, cazat in camera
dubla fara pat suplimentar .

Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 330 lei / sejur , reprezentand suplimentul de cazare , masa si acces SPA, cazat in
camera dubla cu pat suplimentar sau in apartament.

Peste 14 ani copiii sunt considerati adulti

Serviciile suplimentare pentru copii reprezinta servicii accesorii la serviciile de cazare ale adultilor.
Este obligatorie prezentarea la check in a documentelor ce atesta varsta copiilor (in copie sau original)
**Rezervarea locurilor la cazare si restaurant, suplimentare pachetului, atat pentru copii cat si pentru adulti, se face odata cu
rezervarea pachetului (datorita locurilor limitate). Nu putem fi raspunzatori de incovenientele ce pot aparea datorita
nerezervarii locurilor suplimentare pentru restaurant odata cu rezervarea pachetului.

2.
3.
4.
5.

Apartamentele sunt destinate pentru maxim 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii (maxim 14 ani). Tarifele de cazare pentru apartamente
includ servicii pentru 2 adulti.
In incinta hotelului este interzis accesul cu animale de companie indiferent de talia acestora.
Turistul va achita un avans de minim 50% din contravaloare in termenul specificat in factura proforma. Diferenta de 50% din
contravaloarea serviciilor se va achita cel tarziu cu 14 zile inainte de a intra la cazare
Dupa efectuarea platii avansului, rezervarile sunt ferme. In situatia in care se doreste anularea rezervarii, avansul se pierde .
Rezervarea poate fi anulata gratuit numai in primele 24 ore de la achitarea avansului. In situatia neprezentarii la cazare,
turistul va pierde avansul pentru contravaloarea serviciilor contractate si rezervarea se va anula.

Servicii suplimentare:
Masaj relaxare, anticelulitic, terapeutic, abdominal, facial, suedez, sportiv,
Masaj cu pietre vulcanice, cu miere, revitalizant, exfoliant, hidratant, aromatic,
Reflexoterapie, Drenaj limfatic, Bai relaxante,Impachetari anticelulitice, cu cafea, cu ciocolata
Servicii de spalatorie si calcat.
Servicii gratuite: parcare auto, informatii turistice, pastrarea de valori in seiful de la receptie, rezervari la mijloace de transport,
distribuire corespondenta si mesaje, acces la internet prin cablu sau wireless, acces la salonul Prichindel pentru copii cu varsta
mai mica de 6 ani.
***Serviciile suplimentare nu creeaza obligatii contractuale si sunt oferite in limita disponibilitatii si pe durata programului de
functionare afisat, contra cost.
-
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OFERTA SPECIALA « 8 MARTIE»
VALABILITATE OFERTA : 06.03 - 08.03.2020

Tip camera
Loc in dbl fara balcon
Loc in dbl cu balcon
Loc in apartament
A treia persoana adulta cazata in
apartament
Sgl fara balcon
Sgl cu balcon

Tarif /pachet
605 LEI
625 LEI
685 LEI
605 LEI
770 LEI
810 LEI

PACHETUL INCLUDE :

Cazare - doua nopti in data de 6 si 7 martie.

Mic dejun in regim bufet suedez in data de 7 si 8 martie.

Cina de bun venit in data de 06 martie la ora 19.00 - meniu fix ce cuprinde mancare si bauturi.

Cina festiva in data de 07 martie la ora 19.00 - meniu fix ce cuprinde mancare si bauturi.

Muzica in restaurant va fi asigurata de formatia restaurantului .

Acces la centrul Wellness & Spa in cadrul programului de lucru (9:00 – 19:00) pe parcursul sejurului.

Toate doamnele nascute in luna martie (dovada actul de identitate) vor beneficia de un masaj de relaxare gratuit (20 min).
Programarea pentru masaj se va face in momentul cazarii.

TVA .

Check in: dupa ora 15:00

Check out: pana in ora 11:30
Informatii suplimentare:
6.

Tarife suplimentare pentru copii :

Pentru primul copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 5.99 ani se va acorda gratuitate la cazare si masa si beneficiaza de loc in
restaurant daca au fost anuntati odata cu rezervarea (fara meniu) ;

Pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-3.99 ani se va achita 80 lei/sejur reprezentand supliment de mic dejun si
acces la SPA, cazat in camera dubla fara pat suplimentar sau in apartament ; daca al doilea copil are varsta intre 4-5.99 ani
se achita 160 lei/sejur,reprezentand suplimentul de cazare, mic dejun si accesul la SPA ,cazat in camera dubla cu pat
suplimentar sau in apartament si beneficiaza de loc langa parinti la restaurant (fara meniu).

Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 245 lei / sejur , reprezentand suplimentul de masa si acces SPA, cazat in
camera dubla fara pat suplimentar .

Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 325 lei / sejur , reprezentand suplimentul de cazare , masa si acces SPA,
cazat in camera dubla cu pat suplimentar sau in apartament.

Peste 14 ani copiii sunt considerati adulti

Serviciile suplimentare pentru copii reprezinta servicii accesorii la serviciile de cazare ale adultilor.
Este obligatorie prezentarea la check in a documentelor ce atesta varsta copiilor (in copie sau original)
**Rezervarea locurilor la cazare si restaurant, suplimentare pachetului, atat pentru copii cat si pentru adulti, se
face odata cu rezervarea pachetului (datorita locurilor limitate). Nu putem fi raspunzatori de incovenientele ce pot
aparea datorita nerezervarii locurilor suplimentare pentru restaurant odata cu rezervarea pachetului.
7. Apartamentele sunt destinate pentru maxim 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii (maxim 14 ani). Tarifele de cazare pentru apartamente
includ servicii pentru 2 adulti.
8. In incinta hotelului este interzis accesul cu animale de companie indiferent de talia acestora.
9. Turistul va achita un avans de minim 50% din contravaloare in termenul specificat in factura proforma. Diferenta de 50% din
contravaloarea serviciilor se va achita cel tarziu cu 14 zile inainte de a intra la cazare
10. Dupa efectuarea platii avansului, rezervarile sunt ferme. In situatia in care se doreste anularea rezervarii, avansul se pierde .
Rezervarea poate fi anulata gratuit numai in primele 24 ore de la achitarea avansului. In situatia neprezentarii la cazare,
turistul va pierde avansul pentru contravaloarea serviciilor contractate si rezervarea se va anula.
Servicii suplimentare:
Masaj relaxare, anticelulitic, terapeutic, abdominal, facial, suedez, sportiv,
Masaj cu pietre vulcanice, cu miere, revitalizant, exfoliant, hidratant, aromatic,
Reflexoterapie, Drenaj limfatic, Bai relaxante,Impachetari anticelulitice, cu cafea, cu ciocolata
Servicii de spalatorie si calcat
Servicii gratuite: parcare auto, informatii turistice, pastrarea de valori in seiful de la receptie, rezervari la mijloace de transport,
distribuire corespondenta si mesaje, acces la internet prin cablu sau wireless, acces la salonul Prichindel pentru copii cu varsta
mai mica de 6 ani.
***Serviciile suplimentare nu creeaza obligatii contractuale si sunt oferite in limita disponibilitatii si pe durata programului de functionare
afisat, contra cost.

-
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OFERTA SPECIALA « PASTE 2020 LA ORIZONT »
VALABILITATE OFERTA : 17.04-20.04.2020
Tip camera
Loc in dbl fara balcon
Loc in dbl cu balcon
Loc in apartament
A treia persoana adulta cazata in
apartament
Sgl fara balcon
Sgl cu balcon

Tarif /pachet
1075 LEI
1105 LEI
1195 LEI
1075 LEI
1310 LEI
1370 LEI

PACHETUL INCLUDE :
Cazare – trei nopti in data de 17,18,19 aprilie .
Mic dejun in regim bufet suedez in zilele de 18,19,20 aprilie.
Cina de bun venit in data de 17 aprilie la ora 19.00 bufet suedez
Dejun in data de 18 aprilie la ora 13.00 bufet suedez
Cina in data de 18 aprilie la ora 19.00 bufet suedez
Gustare specifica in noaptea de Inviere intre orele 00.30-01.30
Dejun pascal in data de 19 aprilie la ora 13.00 bufet suedez
Cina festiva in data de 19 aprilie incepand cu ora 19.00, cu meniu fix ce cuprinde mancare, bauturi.
Programul muzical va fi asigurat de formatia restaurantului .
Acces la centrul Welness & Spa in cadrul programului de lucru ( 9:00 – 19:00) pe parcursul sejurului.
TVA
Check in: dupa ora 15:00
Check out: pana in ora 11:30.
1.

2.
3.
4.
5.

Informatii suplimentare:
Tarife suplimentare pentru copii:

Pentru primul copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 5.99 ani se va acorda gratuitate la cazare si masa si beneficiaza de loc in
restaurant daca au fost anuntati odata cu rezervarea(fara meniu) ;
Pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0-3.99 ani se va achita 120 lei/sejur reprezentand supliment de mic dejun si acces
la SPA, cazat in camera dubla fara pat suplimentar sau in apartament ; daca al doilea copil are varsta intre 4-5.99 ani se achita
240 lei/sejur,reprezentand suplimentul de cazare, mic dejun si accesul la SPA ,cazat in camera dubla cu pat suplimentar sau in
apartament si beneficiaza de loc langa parinti la restaurant (fara meniu).

Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 445 lei / sejur , reprezentand suplimentul de masa si acces SPA, cazat in camera
dubla fara pat suplimentar .

Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 565 lei / sejur , reprezentand suplimentul de cazare , masa si acces SPA, cazat in
camera dubla cu pat suplimentar sau in apartament.

Peste 14 ani copiii sunt considerati adulti.

Serviciile suplimentare pentru copii reprezinta servicii accesorii la serviciile de cazare ale adultilor.
* Este obligatorie prezentarea la check in a documentelor ce atesta varsta copiilor (in copie sau original)
**Rezervarea locurilor la cazare si restaurant, suplimentare pachetului, atat pentru copii cat si pentru adulti, se face
odata cu rezervarea pachetului (datorita locurilor limitate). Nu putem fi raspunzatori de incovenientele ce pot aparea
datorita nerezervarii locurilor suplimentare pentru restaurant odata cu rezervarea pachetului.
Apartamentele sunt destinate pentru maxim 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii (maxim 14 ani). Tarifele de cazare pentru apartamente
includ servicii pentru 2 adulti.
In incinta hotelului este interzis accesul cu animale de companie indiferent de talia acestora.
Se va achita un avans de minim 50% din contravaloare in termenul specificat in factura proforma. Diferenta de 50% din contravaloarea
serviciilor se va achita cu 14 zile inainte de cazare cel tarziu.
Dupa efectuarea platii avansului, rezervarile sunt ferme. In situatia in care se doreste anularea rezervarii, avansul se pierde .
Rezervarea poate fi anulata gratuit numai in primele 24 ore de la achitarea avansului. In situatia neprezentarii la cazare,
turistul va pierde avansul pentru contravaloarea serviciilor contractate si rezervarea se va anula.

Servicii suplimentare:
Masaj relaxare, anticelulitic, terapeutic, abdominal, facial, suedez, sportiv,
Masaj cu pietre vulcanice, cu miere, revitalizant, exfoliant, hidratant, aromatic,
Reflexoterapie, Drenaj limfatic, Bai relaxante,Impachetari anticelulitice, cu cafea, cu ciocolata
Servicii de spalatorie si calcat.
Servicii gratuite: parcare auto, informatii turistice, pastrarea de valori in seiful de la receptie, rezervari la mijloace de transport,
distribuire corespondenta si mesaje, acces la internet prin cablu sau wireless, acces la salonul Prichindel pentru copii cu varsta
mai mica de 6 ani.
***Serviciile suplimentare nu creeaza obligatii contractuale si sunt oferite in limita disponibilitatii si pe durata programului de
functionare afisat, contra cost.
-
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Călimănești – Căciulata
Hotel Central 3*
Complex Balnear Cozia 3* (Corp Cozia, Corp Oltul, Corp Căciulata)
Tarif/pers./sejur în cameră dublă
PACHET
SEJUR
6 nopți
9 nopți
12 nopți
16 nopți
PACHET
SEJUR
6 nopți
9 nopți
12 nopți
16 nopți
PACHET
SEJUR

11.01-31.03.2021
cazare+card valoric+tratament 2 proceduri/zi
Loc în camera dublă
Camera single - MASA: 50 ron/pers/zi
830 lei/pers.
1060 lei
1.223 lei/pers.
1570 lei
1.633 lei/pers.
2081 lei
2.130 lei/pers.
2728 lei
Tarife: 01.04-13.05
cazare+card valoric+tratament 2 proceduri/zi
Loc în camera dublă
Camera single - MASA: 50 ron/pers/zi
849 lei/pers.
1093 lei
1253 lei/pers.
1619 lei
1672 lei/pers.
2147 lei
2182 lei/pers.
2798 lei
Tarife: 14.05.-15.09.
cazare+card valoric+tratament 2 proceduri/zi
Loc în camera dublă
Camera single - MASA: 55 ron/pers/zi
1025 lei/pers.
1329 lei
1.513 lei/pers.
1968 lei
2.024 lei/pers.
2618 lei
2.640 lei/pers.
3414 lei

6 nopți
9 nopți
12 nopți
16 nopți
SERVICII INCLUSE:
 Cazare 6/9/12/16 nopți
 Masa în sistem card valoric 50 lei/zi/pers.
 Tratament 5/7/10/12 zile (2 proceduri/zi)
 Consultație medicală

Check in se face incepand cu ora 16:00
Check out se face pana la ora 12:00

Program baza tratament: luni-vineri
Oferta este valabilă pentru persoanele care prezintă la sosire un bilet de trimitere de la medicul de familie/ medic specialist utilizat în
sistemul de asigurări sociale de sănătate și cardul de sănătate.
Persoanele care se prezintă cu bilet de trimitere de la medic și cardul de sănătate, primesc bonus 2 proceduri/zi.
Facilități copii:
 copiii până la 7 ani – cazați în cameră cu părinții, beneficiază de gratuitate la cazare
 Copiii între 7-14 ani - cazați în cameră cu părinții, achită 50% din valoarea pachetului de ADL cu acordare de pat
suplimentar
 Copiii între 14-16 ani - cazați în cameră cu părinții, achită 50% din valoarea unui loc de cazare cu acordare de pat
suplimentar și integral valoarea mesei
 Copiii peste 16 ani, achită bilet întreg
La sosire turiștii vor achita 6 lei/persoană taxa de salvamont și 2,5 din valoarea primei nopți de cazare taxa de stațiune.
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Hotel Central 3* / Complex Balnear Cozia 3*
11.01-31.03.2021– tarif minim 2 nopți
Tarif standard: 129 lei/noapte/persoana
170 lei/noapte – camera single
Include: cazare + masa 55 lei/zi/pers in sistem card valoric
Facilități copii:
 copiii până la 7 ani – cazați în cameră cu părinții, beneficiază de gratuitate la cazare
 Copiii între 7-14 ani - cazați în cameră cu părinții, achită 50% din valoarea pachetului de ADL cu acordare de pat
suplimentar

01.04-29.04, 03.05-13.05– tarif minim 2 nopți
Tarif standard: 133 lei/noapte/persoana
170 lei/noapte – camera single
67 RON – TARIF COPII 7-14 ANI ( ½ DIN PACHETUL DE ADULT)
Include: cazare + masa 55 lei/zi/pers in sistem card valoric
Facilități copii:
 copiii până la 7 ani – cazați în cameră cu părinții, beneficiază de gratuitate la cazare

Copiii între 7-14 ani - cazați în cameră cu părinții, achită 50% din valoarea pachetului de ADL cu acordare de pat
suplimentar

14.05-15.09 – tarif minim 2 nopți
Tarif standard: 149 lei/noapte/persoana
201 lei/noapte – camera single
75 ron – tarif copii 7-14 ani ( ½ din pachetul de adult)
Include: cazare + masa 55 lei/zi/pers in sistem card valoric
Facilități copii:
 copiii până la 7 ani – cazați în cameră cu părinții, beneficiază de gratuitate la cazare
 Copiii între 7-14 ani - cazați în cameră cu părinții, achită 50% din valoarea pachetului de ADL cu acordare de pat
suplimentar

Recuperare Post Covid-19-Sejur 5 Nopti, Complex Balnear Cozia ***
perioada 18.04-30.06.2021
 732 Lei/Persoana/Sejur/loc in dubla
 Tariful pentru single este 941 lei/pers/pachet.
 SERVICII INCLUSE:
Cazare 5 Nopti
Masa in sistem card valoric – 50 Lei/Persoana/Zi
Tratament 5 Zile (4 proceduri pe zi)
Consultatie medicala

perioada 04.07-17.09.2021
 886 Lei/Persoana/Sejur/loc in dubla
 SERVICII INCLUSE:
Cazare 5 Nopti
Masa in sistem card valoric – 55 Lei/Persoana/Zi
Tratament 5 Zile (4 proceduri pe zi)
Consultatie medicala

Pentru a beneficia de aceasta oferta, turistul trebuie sa prezinte bilet de trimitere de la medicul de
familie pe care sa se mentioneze recuperare post covid.
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Proceduri ce se pot efectua in baza de tratament:
bai cu CO2, gimnastica in mediul acvatic, parafina, bai galvanice, curenti de joasa, medie si inalta frecventa, magnetoterapie,
kinetoterapie respiratorie, salinoterapie, aerosoli, crenoterapie, cura de teren in bioclimatul unic al statiuni.
Pentru a beneficia de aceasta oferta este nevoie de prezentarea la sosire a biletului de trimitere de la medicul de familie, sau medic
specialist cu recomandarea pentru afectiuni post COVID si cardul de sanatate.
Program baza tratament: luni – vineri
Oferta este valabila cu intrare in ziua de Duminica.
* Pentru pacientii care au avut pneumonie, forma moderat – severa, se solicita analize medicale, spirometrie si avizul medicului
pneumolog, pentru efectuarea procedurilor cu factor natural terapeutic (aerosoli si gimnastica in mediul acvatic cu apa minerala
sulfuroasa).
Parcul acvatic dispune de:
– 11 Bazine interioare si exterioare;
– Incinta incalzita;
– 8 Tobogane exterioare si 2 interioare;
– 1400 de sezlonguri;
– Restaurant cu autoservire;
INFO: DOAR PISCINELE EXTERIOARE FUNCTIONEAZA.
Facilitati: Piscine interioare si exterioare dotate cu tobogane, instalaţii moderne de hidroterapie, jeturi de apă, jacuzzi.
De asemenea, Cozia Aqua Park comunica cu Piscinele Oltul prin intermediul drumului de acces, situat de-a lungul falezei raului Olt.
Asadar un loc magnific in care puteti avea parte atat de relaxare, cat si de agrement.
Tarifele de acces practicate la strand sunt urmatoarele:
– Acces unic* strand adult (luni-joi inclusiv) – 30 lei/3h:30min/persoana;
– Acces unic* strand adult (vineri-duminica inclusiv) – 35 lei/3h:30min/persoana;
– Acces unic* strand copil (luni-duminica) – 10 lei/3h:30min/persoana (copii 2-14 ani);
Tarife aditionale:
– Adulti: 3 lei/30 minute/persoana;
– Copii: 2 lei/30 minute/persoana;
*Perioada de 3h:30min incepe la momentul activarii bratarii de acces la piscine*.
*Tarifele aditionale se aplica persoanelor care depasesc perioada de 3h:30min*.
*Tarifele de mai sus se vor aplica incepand cu data de 04.03.2021*.
Acces unic* – Biletul isi pierde valabilitatea la parasirea incintei Cozia Aqua Park.
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Călimănești Căciulata
Hotel Traian 3*

OFERTA BALNEARA LA CACIULATA
Prin prezenta,avem placerea de a va face cunoscuta oferta noastra speciala, de care puteti beneficia numai la Hotelul Traian din
statiunea Caciulata, pentru servicii de:
*CAZARE: in camere cu 2 locuri dotate cu:TV, frigider, baie si grup sanitar propriu, telefon, internet Wi-Fi gratuit.
*MASA: servirea meselor se face in Restaurantul Traian.
*TRATAMENT: hotelul Traian dispune de baza proprie, situata in incinta hotelului, unde se pot trata afectiuni digestive, afectiuni
renale, afectiuni reumatismale, afectiuni respiratorii, afectiuni cardio-vasculare, afectiuni metabolice, afectiuni alergice.
Serviciile mentionate mai sus, se pot acorda la urmaroarele tarife:

***Oferta este valabila doar pentru un pachet minim de 6 zile/sejur.

In lunile: martie si aprilie 2021
Pachet complet 120 lei/zi/pers, cuprinzand:




cazare in camere cu 2 locuri
masa - pensiune completa 55 lei/zi/pers.
cura de ape minerale

In lunile: mai 2021
Pachet complet 130 lei/zi/pers, cuprinzand:




cazare in camere cu 2 locuri
masa - pensiune completa 55 lei/zi/pers.
cura de ape minerale

In lunile: iulie si august 2021
Pachet complet 155 lei/zi/pers, cuprinzand:




cazare in camere cu 2 locuri
masa - pensiune completa
cura de ape minerale

In lunile: iunie si septembrie 2021
Pachet complet 145 lei/zi/pers, cuprinzand:




cazare in camere cu 2 locuri
masa - pensiune completa
cura de ape minerale

In lunile: ianuarie, februarie 2020
Pachet complet 115 lei/zi/pers, cuprinzand:




cazare in camere cu 2 locuri
masa - pensiune completa 55 lei/zi/pers.
cura de ape minerale

In lunile: octombrie,noiembrie,decembrie 2020 (01.10.2020 - 18.12.2020)
Pachet complet 120 lei/zi/pers, cuprinzand:




cazare in camere cu 2 locuri
masa - pensiune completa 60 lei/zi/pers.
cura de ape minerale

Pentru efectuarea tratamentului, 4 proceduri, turistul va prezenta la receptia hotelului urmatoarele documente:
cardul de sanatate sau documente care sa ateste calitatea de asigurat;
bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist pentru statiunea Caciulata.
*** Optional in cadrul hotelului clientii pot beneficia de servicii suplimentare cu plata la centrul Wellness si SPA, care
ofera: sauna hammam; sauna finlandeza; sauna cromoterapie si aromoterapie; jacuzzi; sala fitness; salina cu sare
Himalaya si Praid; fantana de gheata, bazin cu apa termala.
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OFERTA TURISTICA – HOTEL TRAIAN
CAZARE: camere dotate cu: TV, frigider, baie si grup sanitar propriu, telefon, internet Wi-Fi gratuit.
MASA: servirea meselor se face la Restaurantul Traian in regim dietetic sau cu servire a la carte la Restaurantul Intim.
TRATAMENT: Hotelul Traian dispune de baza proprie, situata in incinta hotelului, unde se pot trata afectiuni digestive,afectiuni
renale, afectiuni reumatismale,afectiuni respiratorii, afectiuni cardio-vasculare,afectiuni metabolice, afectiuni alergice.
FACILITATI: organizarea de simpozioane, conferinte, congrese, traininguri, competitii sportive, societatea pune la dispozitie sali cu
capacitate intre 40 – 100 locuri
- organizarea de excursii pe diferite trasee turistice de importanta din zona (Horezu, Govora, Manastirile de pe
valea Oltului)
- servicii de informatii turistice, parcare.
Serviciile turistice mentionate mai sus se pot asigura la urmatoarele tarife :

Perioada :

martie, aprilie, mai 2021

Cazare :in camera dubla
66,00 lei/zi/pers
in camera dubla in regim SGL (lei/zi)
106,00 lei/zi/pers
apartament (lei/zi)
198,00 lei/zi/apartament
pat pliant
33,00 lei/zi/pat
~ Cazare gratuita pentru copii pana la varsta de 7 ani, in aceeasi camera cu parintii ~
Masa : pensiune completa
(Restaurant Taian)
60,00 lei/zi/pers
masa pentru copii pana la 14 ani
30,00 lei/zi/copil
Tratament - persoane asigurate
5,00 lei/zi/pers
***Pentru efectuarea a 4 proceduri, sunt necesare: cardul de sanatate sau documente care sa ateste calitatea de asigurat si biletul de
trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist, pentru statiunea Caciulata.
Tratament - persoane neasigurate
Consultatie initiala
70,00 lei/pers
Tratament 4 proceduri
40,00 lei/zi/pers
Perioada :
Iunie si septembrie 2021 Iulie si august 2021
lei/zi/pers.
lei/zi/pers.
Cazare :- in camera dubla
88,00
99,00
- in camera dubla in regim SGL (lei/zi)
141,00
159,00
- apartament (lei/zi)
264,00
297,00
- pat pliant
33,00
33,00
Cazare gratuit pentru copii pana la varsta de 7 ani, in aceeasi camera cu parintii.
Masa : Varianta I - pensiune completa
60,00 lei/zi/pers
Varianta II - mic dejun
30,00 lei/zi/pers
dejun
35,00 lei/zi/pers
cina
35,00 lei/zi/pers
***Tariful mesei pentru copii pana in varsta de 14 ani va fi de ½ din valoarea mesei pentru adulti.
Tratament - persoane asigurate
5,00 lei/zi/pers
***Pentru efectuarea a 4 proceduri, sunt necesare: cardul de sanatate sau documente care sa ateste calitatea de asigurat si biletul de
trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist, pentru statiunea Caciulata.
Tratament - persoane neasigurate
Consultatie initiala
70,00 lei/pers
Tratament 4 proceduri
40,00 lei/zi/pers
Perioada: octombrie,noiembrie,decembrie 2020
lei/zi/pers.
Cazare :in camera dubla
66,00
in camera dubla in regim SGL (lei/zi)
106,00
apartament (lei/zi)
198,00
pat pliant
33,00
cazare gratuit pentru copii pana la varsta de 7 ani, in aceeasi camera cu parintii.
Masa : pensiune completa
(Restaurant Taian)
60,00
fisa cont (Restaurant Intim)
minim
70,00
masa pentru copii pana la 14 ani
30,00
Tratament 2 proceduri
20,00
***Pentru efectuarea a inca, 2 proceduri, sunt necesare: cardul de sanatate sau documente care sa ateste calitatea de asigurat si
biletul de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist, pentru statiunea Caciulata.
*** Optional in cadrul hotelului clientii pot beneficia de servicii suplimentare cu plata la centrul Wellness si SPA, care ofera: sauna
hammam; sauna finlandeza; sauna cromoterapie si aromoterapie; jacuzzi; sala fitness; salina cu sare Himalaya si Praid; fantana de
gheata, bazin cu apa termala.
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WEEK-END LA CACIULATA (vineri-duminică)
220 lei/pers/2nopți cu mic dejun și acces SPA inclus

RECUPERARE MEDICALA POST COVID LA CACIULATA
***INCEPAND CU 01.04.2021***
Hotelul Traian din Statiunea Caciulata vine in intampinarea persoanelor care au fost afectate
de virusul SARS-COV-2 si ofera tratament pentru recuperare medicala post covid in baza de
tratament unde puteti beneficia de urmatoarele servicii:
*CAZARE: in camere cu 2 locuri dotate cu:TV, frigider, baie si grup sanitar propriu, telefon,
internet Wi-Fi gratuit.
*MASA: servirea meselor se face in Restaurantul Traian.
*TRATAMENT: Pacientii vor beneficia de 4 proceduri de tratament specifice afectiunilor
generate de infectarea cu virusul SARS-COV-2.
Serviciile mentionate mai sus, se pot acorda la urmatoarele tarife:
In luna aprilie 2021
Pachet complet 120 lei/zi/pers, cuprinzand:
cazare in camere cu 2 locuri;
masa - pensiune completa 60 lei/zi/pers;
tratament post covid.

In luna mai 2021
Pachet complet 130 lei/zi/pers, cuprinzand:
cazare in camere cu 2 locuri;
masa - pensiune completa 60 lei/zi/pers;
tratament post covid.

In lunile : iunie si septembrie 2021
Pachet complet 145 lei/zi/pers, cuprinzand:
cazare in camere cu 2 locuri;
masa - pensiune completa 60 lei/zi/pers;
tratament post covid.

In lunile : iulie si august 2021
Pachet complet 155 lei/zi/pers, cuprinzand:
cazare in camere cu 2 locuri;
masa - pensiune completa 60 lei/zi/pers;
tratament post covid.

A. Pentru persoanele asigurate - Pentru efectuarea tratamentului, 4 proceduri, turistul va
prezenta la receptia hotelului urmatoarele documente:
- cardul de sanatate ;

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

- bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist cu
recomandare pentru afectiunile post covid.
B. Pentru persoanele neasigurate – Pentru efectuarea celor 4 proceduri de tratament se va
plati suplimentar la tarifele de mai sus, suma de 40 lei/zi/persoana.
***Oferta este valabila doar pentru un pachet minim de 6 zile/sejur.
*** Optional in cadrul hotelului clientii pot beneficia de servicii suplimentare cu plata la centrul Wellness
si SPA, care ofera: sauna hammam; sauna finlandeza; sauna cromoterapie si aromoterapie; jacuzzi; sala
fitness; salina cu sare Himalaya si Praid; fantana de gheata, bazin cu apa termala.

VACANTA LA CACIULATA
*CAZARE: in camere cu 2 locuri dotate cu:TV, frigider, baie si grup sanitar propriu, telefon, internet Wi-Fi gratuit.
*MASA: servirea mesei se poate face in sistem continental la Restaurantul Traian sau a-la-carte la terasa Restaurantului
Intim.
*TRATAMENT: hotelul Traian dispune de baza proprie, situata in incinta hotelului, unde se pot trata afectiuni digestive,
afectiuni renale, afectiuni reumatismale, afectiuni respiratorii, afectiuni cardio-vasculare, afectiuni metabolice, afectiuni
alergice.
NOU – In cadrul bazei de tratament a hotelului se poate efectua tratament de recuperare post covid prin proceduri de
fizioterapie, kinetoterapie respiratorie, masaj, aerosoli cu apa sulfuroasa si haloterapie (salina).

Serviciile turistice mentionate mai sus se pot asigura la urmatoarele tarife :

I.

In lunile: iunie si septembrie 2021

PACHET ODIHNA (LOISIR) - 6 ZILE * 150 lei/pers/zi = 900 lei/pers/sejur
care cuprinde: cazare in camere cu 2 locuri si masa, pensiune completa la
Restaurantul Traian sau fisa cont la Restaurantul Intim in valoare de
70,00 lei/zi/pers,

PACHET TRATAMENT - 10 ZILE * 145 lei/pers/zi =1450 lei/pers/sejur
care cuprinde: cazare in camere cu 2 locuri, masa - pensiune completa la
Restaurantul Traian in valoare de 60,00 lei/zi/pers. plus cura de ape minerale,

II. In lunile: iulie si august 2021
PACHET ODIHNA (LOISIR) - 6 ZILE * 160 lei/pers/zi = 960 lei/pers/sejur
care cuprinde: cazare in camere cu 2 locuri si masa, pensiune completa la
Restaurantul Traian sau fisa cont la Restaurantul Intim in valoare de
70,00 lei/zi/pers,

PACHET TRATAMENT - 10 ZILE * 155 lei/pers/zi =1550 lei/pers/sejur
care cuprinde: cazare in camere cu 2 locuri, masa - pensiune completa la
Restaurantul Traian in valoare de 60,00 lei/zi/pers. plus cura de ape minerale,
***Pentru efectuarea tratamentului, 4 proceduri, turistul va prezenta la receptia hotelului obligatoriu urmatoarele
documente:
- bilet de trimitere de la medicul de familie / medicul specialist pentru statiunea Caciulata sau
recomandare pentru afectiunile post covid.
- cardul de sanatate.
*** Optional in cadrul hotelului clientii pot beneficia de servicii suplimentare cu plata la centrul Wellness si SPA,
care ofera: sauna hammam; sauna finlandeza; sauna cromoterapie si aromoterapie; jacuzzi; sala fitness; salina cu sare
Himalaya si Praid; fantana de gheata, bazin cu apa termala.
*** Pachetele de servicii pot fi prelungite, la solicitare.
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O F E R T A CANTONAMENTE SPORTIVE
In perioada 30.01.2021 – 07.02.2021, hotelul Traian din statiunea Caciulata va propune o oferta
avantajoasa de servicii turistice, destinata grupurilor de elevi si studenti, organizarea de simpozioane,
conferinte, traininguri, competitii sportive, etc., dupa cum urmeaza:
CAZARE in camere dotate cu: TV, frigider, baie si grup sanitar propriu, telefon, internet Wi-Fi
gratuit.
MASA: servirea meselor se face in Restaurantul Traian.
Serviciile turistice mentionate mai sus se pot asigura la urmatoarele tarife:

 CAZARE in camera cu 2 locuri
 MASA - pensiune completa
 acces gratuit la centrul WELLNESS & SPA


66,00 lei/zi/pers
minim 60,00 lei/zi/pers

Prin accesul la centrul Wellness & SPA aveti la dispozitie: sauna hammam; sauna finlandeza; sauna
cromoterapie si aromoterapie; jacuzzi; sala fitness; salina cu sare Himalaya si Praid; fantana de
gheata; bazin cu apa termala.

Mentionam ca tariful de masa se va stabili de comun acord in functie de posibilitatile financiare si
preferintele gastronomice ale participantilor.

Rezervarea de locuri se face prin confirmare de catre departamentul de rezervari, iar plata
serviciilor se va face anticipat, cu confirmare prin email sau la sosirea turistilor in statiune.
Va multumim si speram intr-o colaborare avantajoasa!
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Fundata
Complex Cheile Gradistei Fundata





HOTEL PIATRA CRAIULUI 3*** – 39 camere
29 Camere duble twin - 300 lei/cam/noapte
9 Camere duble matrimoniale - 300 lei cam/noapte
1 apartament - 450 lei/ap/noapte
Tarif camera dubla in regim single: 270 lei/cam/noapte








HOTEL BUCEGI 3*** - 78 camere
2 Camere duble twin (2 paturi single) - 300 lei/cam/noapte
64 Camere duble matrimoniale sau twin (1 pat matrimonial si 1 pat single) - 300 lei cam/noapte
5 Camere duble matrimoniale – 300 lei/cam/noapte
7 garsoniere (pat matrimonial si canapea extensibila) - 450 lei/garsoniera/noapte
Tarif camera tripla: 350 lei/camera/noapte
Tarif camera dubla in regim single: 270 lei/cam/noapte
HOTEL SPORT 2** - 65 CAMERE
 59 camere duble twin - 200 lei/cam/noapte
 6 garsoniere - 300 lei/gars/noapte
 Tarif camera dubla in regim single: 170 lei/cam/noapte




VILA PINUL 3*** – 9 camere
9 Camere duble matrimoniale - 300 lei cam/noapte
Tarif camera dubla in regim single: 270 lei/cam/noapte




VILA MOLIDUL3*** – 9 camere
9 Camere duble matrimoniale - 300 lei cam/noapte
Tarif camera dubla in regim single: 270 lei/cam/noapte




VILA BRADUL 3*** – 9 camere
9 Camere duble matrimoniale - 300 lei cam/noapte
Tarif camera dubla in regim single: 270 lei/cam/noapte




VILA CARPENUL 3*** – 3 camere
3 Camere duble matrimoniale - 300 lei cam/noapte
Tarif camera dubla in regim single: 270 lei/cam/noapte




VILA FRASINUL 3*** – 3 camere
3 Camere duble matrimoniale - 300 lei cam/noapte
Tarif camera dubla in regim single: 270 lei/cam/noapte




VILA PALTINUL 3*** – 3 camere
3 Camere duble matrimoniale - 300 lei cam/noapte
Tarif camera dubla in regim single: 270 lei/cam/noapte



VILA ALUNUL 3*** – 2 camere
2 Camere duble matrimoniale - 300 lei cam/noapte
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Tarif camera dubla in regim single: 270 lei/cam/noapte




VILA FAGUL 3*** – 2 camere
2 Camere duble matrimoniale - 300 lei cam/noapte
Tarif camera dubla in regim single: 270 lei/cam/noapte

VILA BRANDUSA 3*** - 1 camera
 1 Camera dubla matrimoniala - 300 lei cam/noapte
 Tarif camera dubla in regim single: 270 lei/cam/noapte
VILA BUJORUL 3***
 1 Camera dubla matrimoniala - 300 lei cam/noapte
 Tarif camera dubla in regim single: 270 lei/cam/noapte
Total camere:224
In tariful de cazare este inclus micul dejun.
Tarife copii:
 Pat suplimentar: 50 lei/noapte
 Supliment mic dejun pentru copii cu varsta intre 4 – 12 ani – 15,00 lei/copil/zi
 Supliment mic dejun pentru copii cu varsta peste 12 ani - 30 lei/copil/zi
 Supliment mic dejun adut – 30 lei/zi
 Gratuitate pentru cazare si masa pentru copiii cu varsta intre 0 – 4 ani.
Restaurant aproximativ 600 locuri.
Pentru masa preturile aproximative sunt:
 Dejun - 70 ~ 90 lei /pers
 Cina – 70 ~ 95 lei /pers
 Cina festiva – 90 ~ 130 lei /pers
Sali de conferinta:
 1 sala de conferinte pentru aproximativ 250 persoane: 500 lei/zi
 1 sala de conferinte pentru aproximativ 180 persoane: 500 lei/zi
 1 sala de conferinte pentru aproximativ 150 persoane: 500 lei/zi
 1 sala de conferinte pentru aproximativ 100 persoane: 500 lei/zi
 1 sala de conferinte pentru aproximativ 30 persoane: 250 lei/zi
 1 sala de conferinte pentru aproximativ 50 persoane: 250 lei/zi
 1 sala de conferinte pentru aproximativ 300 persoane: 700 lei/zi
 Sala Sporturilor pentru aproximativ 1000 persoane: 3000 lei/zi
Inchiriere Videoproiector: 240 lei/zi
*In incinta Restaurantului si a Pub-ului NU SE ACCEPTA introducerea si consumul de bauturi
alcoolice/ nealcoolic aduse din exteriorul unitatii.


Pauza de cafea:
- 19 lei/pers (apa minerala/plata sau suc carbogazos, cafea sau ceai, patiserie de casa)
- 12 lei/pers (apa minerala/plata, cafea sau ceai)

In Complex Cheile Gradistei Fundata va oferim urmatoarele servicii de agrement:
 Centrul SPA(piscina, sauna umeda, sauna uscata ,jacuzzi): 50 lei / persoana / zi si 25 lei/ copil/zi
 Masaj de relaxare: 100 lei/sedinta (cu TVA inclus), Maseur: Kinga Szavuy (pe baza de progamare)
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Tour off road masini Suzuki: 390 lei + TVA/tur/masina de 2-3 ore
(
intro masina pot merge 5 persoane iar turul se face cu insotitor cu o alta masina si asistenta tehnica) Aceasta activitate depinde de starea vremii
Sala de fitness gratuita
Teren tenis: Suprafata sintetica 20,00 lei/ora, racheta tenis: 12,50 lei/racheta/ora - Aceasta activitate
depinde de starea vremii
Panou de escalada: in interior 15 lei/persoana
Teren multifunctional: baschet(streetball), handball, fotbal : 20 lei/ora- Aceasta activitate depinde
de starea vremii
Teren de mini - fotbal, suprafata sintetica 40m x 20m - gazon artificial: 150 lei/ora; - Aceasta
activitate depinde de starea vremii
Biciclete Mountainbike – 90.00 lei/zi sau 50.00 lei/ jumatate de zi sau 25 lei/ora- Aceasta activitate
depinde de starea vremii
Biciclete pentru copii - 70.00 lei/zi sau 40.00 lei/ jumatate de zi sau 20 lei/ora- Aceasta activitate
depinde de starea vremii
Trotinete - 40 lei/zi, 20 lei/2 ore - Aceasta activitate depinde de starea vremii
Biciclete electrice - Pentru adulti si copii peste 14 ani - 250 lei/bicicleta electrica /traseu 2 - 3 ore Aceasta activitate depinde de starea vremii
Aventura park – sunt disponibile 3 trasee:
doua
pentru adolescenti si
adulti, cu grade de dificultate diferite si un traseu pentru copii: 30 lei/traseu/adult, 20 lei/traseu/copil.
In cazul grupurilor, pot parcurge aceste trasee maxim 30 de persoane/ora. Aceasta activitate depinde
de starea vremii
Tiroliana Montana - Pentru adulti si copii peste 14 ani. Tiroliana are 500 metri lungime si 50 metri
inaltime - Traseul poate fi parcurs de 4 persoane deodata. Tarif: 70 lei/persoana cu echipament si
transfer cu jeepurile pana la punctul de plecare, incluse. Durata traseului este de 10 - 15
minute/persoana; In cazul grupurilor, tiroliana poate fi parcursa de aproximativ 40 persoane/ora. Aceasta activitate depinde de starea vremii;
Drumetii si/sau itinerarii culturale cu ghid specializat: de la 50 Euro/grup 415 pers, 60 Euro/grup 16-20 pers., grupuri de peste 20 persoane - 3 Euro/persoana, trasee de 3 6 ore; Trasee personalizate cerintelor fiecarui grup!
Loc de joaca pentru copii in exterior si in interiorul restaurantului– gratuit;
Pub la etajul II al Restaurantului: - bauturi, billiard 20 lei/ora
(2
mese
disponibile), minifotbal 15.00 lei/ora (1 masa disponibila), tenis de masa 15 lei/ora (2 mese
disponibile);
DJ: 1.200 lei + TVA /seara fara karaoke sau 1.400 lei + TVA/seara cu karaoke; Durata sonorizare 6 o
re.
Partii de Schi alpin de diferite grade de dificultate dotate cu instalatie pe cablu teleski si instalatii
pentru zapada artificiala si centru de inchirieri echipamente.



Partii de Schi fond



Partii de Sanius



Tubing

Tarifele din oferta includ TVA (5% pentru cazare, produse alimentare si bauturi non-alcool
si 19% bauturi alcoolice si alte servicii).
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Hotelul Bucegi

Hotel Piatra Craiului

Hotel Sport

Vila Bradul

Vila Fagul
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Moeciu
Complex Cheile Gradistei Moeciu





HOTEL GRADISTEA 3*** – 45 CAMERE
18 camere duble matrimoniale – 200 lei/cam/noapte
22 camere duble twin (2 paturi) – 200 lei/cam/noapte
5 garsoniere (pat matrimonial si canapea extensibila) – 300 lei/gars/noapte
Tarif camera dubla in regim single – 170 lei/cam/noapte







HOTEL CHEIA 3*** - 27 CAMERE
8 camere duble matrimoniale – 200 lei/cam/noapte cu mic dejun
8 camere duble twin (2 paturi) – 200 lei/cam/noapte
7 camere triple (1 pat matrimonial si 1 pat de o persoana) – 300 lei/cam/noapte
4 apartamente - 300 lei/apartament/noapte
Tarif camera dubla in regim single – 170 lei/cam/noapte





VILA OVIDIU 3*** (14 CAMERE + Living)
11 camere duble matrimoniale – 160 lei/cam/noapte
3 camere triple (pat matrimonial si canapea extensibila) – 200 lei/cam/noapte
Tarif camera dubla in regim single – 200 lei/cam/noapte





VILA ARON 3*** (15 CAMERE )
14 camere duble matrimoniale – 200 lei/cam/noapte
1 garsoniera (pat matrimonial si canapea extensibila) – 300 lei/gars/noapte
Tarif camera dubla in regim single – 170 lei/cam/noapte




VILA ANA 4*** (12 CAMERE + Living)
12 camere duble matrimoniale – 250 lei/cam/noapte
Tarif camera dubla in regim single – 220 lei/cam/noapte





VILA DORINA 3*** (7 CAMERE + Living)
6 camere duble matrimoniale – 160 lei/cam/noapte
1 apartament cu doua camere, sufragerie si baie – 300 lei/cam/noapte
Tarif camera dubla in regim single – 120 lei/cam/noapte





VILA BOGDAN 3*** (7 CAMERE + Living)
6 camere duble matrimoniale – 150 lei/cam/noapte
1 apartament cu doua camere, sufragerie si baie – 300 lei/cam/noapte
Tarif camera dubla in regim single – 130 lei/cam/noapte





VILA ALEX 3*** (7 CAMERE+ Living)
6 camere duble matrimoniale – 200 lei/cam/noapte
1 camera tripla (pat matrimonial si canapea extensibila) – 200 lei/cam/noapte
Tarif camera dubla in regim single – 170 lei/cam/noapte
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VILA DE LEMN 3*** (5 CAMERE + Living)
5 camere duble matrimoniale – 200 lei/cam/noapte
Tarif camera dubla in regim single – 170 lei/cam/noapte

Total camere: 139
In tariful de cazare este inclus micul dejun.
Tariful camerei triple, garsonierei sau apartamentului include micul dejun pentru 2 persoane. In
cazul in care se cazeaza 3 sau 4 persoane se achita supliment de mic dejun 30 lei/persoana/zi.
Restaurantul are o capacítate de aproximativ 450 locuri.
Pentru masa preturile aproximative sunt:




Dejun -70 ~ 90 lei /pers
Cina – 80 ~ 100 lei /pers
Cina festiva – 90 ~ 130 lei /pers

Suplimente mic dejun:
 Copii sub 4 ani - gratuitate
 Copii intre 4-12 ani – 15 lei /zi
 Persoanele peste 12 ani 30 lei/zi
Costul unui pat suplimentar este de 50lei/noapte.
Pauza de cafea
 19 lei/pers (apa minerala/plata sau suc, cafea sau ceai, patiserie de casa)
 12 lei/pers (apa minerala/plata, cafea sau ceai)
Sali de conferinta:
 1 sala pentru – 150 – 600 persoane – 1.000 lei/zi
 1 sala pentru ~ 120 persoane – 500 lei/zi – 130 persoane aranjament teatru
 1 sala pentru ~ 35 – 40 persoane – 250 lei/zi
 1 sala pentru ~ 25 – 30 persoane – 250 lei/zi
Inchiriere Videoproiector: - 240 lei/zi
In Complex Cheile Gradistei Moieciu va oferim urmatoarele servicii de agrement:






Centrul spa ( piscina, jacuzzi, sauna): 30 lei/ adult/ zi si 15,00 lei/ copil/ zi;
Masaj de relaxare: 100 lei/sedinta (cu TVA inclus), Maseur: Kinga Szavuy (pe baza de progamare)
Tour off road cu masini Suzuki Jimny sau Land Rover: 390 lei + TVA/masina/tur de 2 - ½ ore ( intro masina pot merge 4 sau 5 persoane iar turul seface cu insotitor cu o alta masina si asistenta
tehnica); Aceasta activitate depinde de starea vremii
Teren tenis: 20 lei/ora+ 12,50 lei/racheta tenis/ora; Aceasta activitate depinde de starea vremii
Teren volei sau miniteren fotbal – gratuit; Aceasta activitate depinde de starea vremii
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Biciclete : 70 lei/ zi sau 40 lei ½ zi sau 15 lei/ora; Aceasta activitate depinde de starea vremii
Drumetii si/sau itinerarii culturale cu ghid specializat: de la 50 Euro/grup 415 pers, 60 Euro/grup 16-20 pers., grupuri de peste 20 persoane - 3 Euro/persoana, trasee de 3 6 ore; Trasee personalizate cerintelor fiecarui grup!
Pub: - bauturi, billiard 20 lei/ora, ping pong 15 lei/ora;
DJ: 1.200 lei + TVA /seara fara karaoke sau 1.400 lei + TVA/seara cu karaoke;Durata sonorizare 6
ore.
Loc de joaca pentru copii exterior– gratuit.
Partii de Schi alpin de diferite grade de dificultate dotate cu instalatie pe cablu teleski si instalatii
pentru zapada artificiala si centru de inchirieri echipamente.
Partii de Sanius

Tarifele din oferta includ TVA (5% pentru cazare, produse alimentare si bauturi non-alcool
si 19% bauturi alcoolice si alte servicii).

Motel Cheia 3*

Info Hotel:
Complexul turistic Resort Moeciu este situat la 7 km de Castelul Bran si la 30 km de orasul Brasov. Va puteti
caza in hotelurile si vilele complexului Resort Moeciu, puteti lua masa in restaurantul cu renume
international sau puteti servi o bautura in pub-ul complexului. Spatiul generos si dotarile de exceptie fac din
complexul hotelier Resort Moeciu locul ideal pentru activitatile de teambuilding sau agrement.
Motel Cheia 3* din cadrul complexului Cheile Gradistei va pune la dispozitie 61 de locuri de cazare in cele
27 de camere, dispuse pe 4 etaje.
Motelul se afla in zona centrala a complexului, in apropiere de restaurant si are in componenta sa
urmatoarele tipuri de camere: 8 camere duble, cu pat matrimonial, 7 camere triple, cu un pat matrimonial si
un pat de o persoana, 12 camere duble twin, cu paturi separate. Alte facilitati: living la fiecare etaj pentru
reuniuni conviviale; 1 sala de conferinte pentru aproximativ 200 de persoane (capacitate maxima, doar cu
scaune).

Hotel Gradistea 3*

Info Hotel:
Hotel Gradistea 3 are o capacitate de 90 locuri de cazare, dispuse in 22 camere duble twin 18 camere duble
matrimoniale si 5 suite. Este situat langa partia de ski. Camerele hotelului ofera o imagine vie a padurii in
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orice anotimp. Alte facilitati: living cu bar si terasa pentru siesta si pauza de fumat; camerele au terase
spatioase; piscina interioara, atmosfera agreabila, ferestre luminoase, terasa pentru baile de soare; jacuzzi si
sauna uscata - servicii cu plata.

Vila Dorina

Info Hotel:
Vila Dorina face parte din complexul Cheile Gradistei Moeciu situat intr-o locatie ideala si este format din
doua hoteluri si 7 vile rustice.
Casa Dorina are o capacitate de 16 locuri de cazare, dispuse in 6 camere duble si 1 apartament cu doua
camere si sufragerie. Are salon cu bar si semineu la parter, sauna. Terase de unde poti admira unul dintre cele
mai frumoase peisaje din Romania

Vila Ana

Info Hotel:
Vila Ana, cotata la 4* face parte din complexul Cheile Gradistei din Moieciu si este situata in partea sudestica a acestuia, langa Casa Dorina, in apropierea foisorului si a platoului, la 75 metri distanta de receptie.
Camere: Vila are o capacitate de 24 locuri de cazare dispuse in 12 camere duble ce dispun de pat
matrimonial, televizor si baie proprie cu cada.
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Cluj Napoca
Hotel: Belvedere 3*
Camera 3 stele

Tarife
ianuarie-martie-decembrie

Cameră dubla
Camera single
Apartament

280
250
410

Toate tarifele includ micul dejun (24 Ron).

Această proprietate se află pe dealul Cetăţuia, cu vedere la Cluj-Napoca, şi oferă acces gratuit la saună, sală de gimnastică şi
la piscina interioară. De asemenea, Hotelul Belvedere pune la dispoziţie acces gratuit la internet WiFi şi parcare privată
gratuită.
Camerele includ TV prin cablu şi minibar. Băile private au cadă şi uscător de păr.
Recepţia are program nonstop, iar personalul acesteia vă poate comanda un taxi pentru a ajunge oriunde doriţi. Oamenii de
afaceri pot rezerva şi una dintre sălile de conferinţe ale hotelului, la un cost suplimentar.
Hotelul Belvedere are un restaurant cu 3 săli de mese, care serveşte preparate din bucătăria internaţională. Oaspeţii pot lua
masa şi pe terasele acoperite sau neacoperite ale hotelului. Micul dejun tip bufet oferă o selecţie bogată, inclusiv produse de
patiserie preparate în bucătăria hotelului.
Hotelul este la 2 km de Piaţa Unirii, situată în inima oraşului. Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca se află la 10 km de
această proprietate.
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Cluj
HOTEL: Sunny Hill 4*
Structura de cazare a Hotelului SUNNY HILL Cluj ****
30 Camere duble ( 16 matrimoniale + 14 camere superior matrimoniale
21 Camere twin
2 Apartamente de lux
2 Family Room
1 Family Standard room
1 Camera pentru persoane cu deficiente motorii
Total locuri cazare: 122

Tarifele sunt exprimate in lei / camera

Tarif

Tip camera





Camera dubla standard twin
259
Camera standard twin in regim single
221
Camera superior double fara balcon
296
Camera superior in regim single fara balcon
259
Camera superior dubla cu balcon
334
Camera superior cu balcon in regim single
296
Family Standard Room – 4 paturi single
404
Family Room
410
Apartament de lux
464
Camera pentru persoane cu deficiente motorii dubla
259
Camera pentru persoane cu deficiente motorii single
221
Tarifele includ:TVA + MICUL DEJUN ( 39 lei / pers ) + TAXA locala
Tariful unui pat suplimentar este de 98 lei / persoana. (1 mic dejun inclus)
Parcare gratuita – 150 locuri
Sali de conferinta
Sala Cort Noblesse
Sala Creanga
Sala Omnia

Capacitate
400 persoane
25 persoane
120 persoane

Tarif
-

-

Va punem la dispozitie urmatoarele restaurante pentru organizarea diferitelor tipuri de evenimente:

Salon Cort Noblesse cu capacitate de 350 persoane
Salon Venezia cu capacitate de
150 persoane
Salon Firenze cu capacitate de
110 persoane
Salon Verano cu capacitate de
60 persoane
Salon Omnia cu capacitate de
110 persoane
Salon Vila Tusa cu capacitate de
75 persoane
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Colibița
HOTEL: Boutique Roser House 4*
OFERTA CAZARE (CORP A + B) + MIC DEJUN
Perioada
02.01-10.01

Zile săptămână
Lu-dum

10.01-30.01

Lu-dum

30.01-07.02

Lu-dum

07.02-30.04

Dum-joi

Vin-Sam

30.04-18.06

Dum-joi

Vin-Sam

18.06-01.07

Dum-joi

Vin-Sam

01.07-31.08

Dum-joi

Vin-Sam

01.09-15.09

Dum-joi

Vin-Sam

Cameră
Vedere munte
Vedere lac
Vedere lac + balcon
Suita
Vedere munte
Vedere lac
Vedere lac + balcon
Suita
Vedere munte
Vedere lac
Vedere lac + balcon
Suita
Vedere munte
Vedere lac
Vedere lac + balcon
Suita
Vedere munte
Vedere lac
Vedere lac + balcon
Suita
Vedere munte
Vedere lac
Vedere lac + balcon
Suita
Vedere munte
Vedere lac
Vedere lac + balcon
Suita
Vedere munte
Vedere lac
Vedere lac + balcon
Suita
Vedere munte
Vedere lac
Vedere lac + balcon
Suita
Vedere munte
Vedere lac
Vedere lac + balcon
Suita
Vedere munte
Vedere lac
Vedere lac + balcon
Suita
Vedere munte
Vedere lac
Vedere lac + balcon
Suita
Vedere munte

Tarif lei/camera
437
461
485
752
437
485
534
752
437
485
534
752
388
412
437
728
412
437
485
728
412
437
485
728
437
461
485
728
485
534
558
825
509
558
606
825
534
582
606
849
461
485
509
728
485
509
534
728
412
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15.09-30.11

Lu-dum

30.11-31.12

Lu-dum

Vedere lac
Vedere lac + balcon
Suita
Vedere munte
Vedere lac
Vedere lac + balcon
Suita
Vedere munte
Vedere lac
Vedere lac + balcon
Suita

437
461
728
437
461
485
776
437
461
485
752

Copiii 0-5 ani gratuit; Copiii 6-8,99 ani - 97 lei; Copiii 9-11.99 – 121 lei; Copiii 12-13.99 146 lei
cu mic dejun, pat suplimentar și acces la toate facilitatile hotelului

Situat la intrarea în Colibița, Hotelul Roser House Boutique la 800 m altitudine, construit în 2017 oferă 50 locuri de cazare, o cadă cu
hidromasaj în aer liber, o cadă cu hidromasaj interioară și o saună. În întreaga proprietate este disponibil WiFi gratuit.
Toate camerele sunt dotate cu TV cu ecran plat. Unele beneficiază de vedere la mare sau la lac. Pentru un plus de confort, se asigură
halate de baie și papuci.
Oaspeţii pot lua masa la restaurant și savura băuturi la bar. La proprietate există un lounge și o terasă comune, precum și facilități de
grătar și un loc de joacă pentru copii.
La hotel puteți juca tenis, ping-pong și mini-fotbal, iar zona este ideală pentru ciclism și drumeții. Proprietatea are și un cinematograf
3D.
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Colibița
HOTEL: Fisherman's Resort 4*
Statiune: Colibita
Incepand cu anul 2021 rezervarile se fac doar cu demipensiune sau pensiune completa.
Pachete oferite intre 1 mai - 30 sep

UM

Pensiune Completa + Agrement in camera dubla standard (dbl)

camera/noapte (2 adulti)

Pensiune Completa + Agrement in camera dubla standard (sgl)

camera/noapte (1 adult)

Pensiune Completa + Agrement in camera dubla premium (dbl)

camera/noapte (2 adulti)

Pensiune Completa + Agrement in camera dubla premium (sgl)

camera/noapte (1 adult)

Pensiune Completa + Agrement in apartament

camera/noapte (2 adulti)

Pensiune Completa copil 6-12 ani

persoana

Pensiune Completa + Agrement oaspete aditional peste 12 ani

persoana

Pret

500
350
700
550
600
70
190

Serviciile de agrement includ acces la piscina interioara/exterioara, plaja, sezlong, jacuzzi,
sala de fitness, ping pong si o ora pe zi agrement pe lac in functie de disponibilitate si vreme.
Pret
Pachete oferite in lunile aprilie si octombrie

UM

Cazare cu mic dejun in camera dubla standard (dbl)

camera/noapte (2 adulti)

Cazare cu mic dejun in camera dubla standard (sgl)

camera/noapte (1 adult)

Cazare cu mic dejun in camera dubla premium (dbl)

camera/noapte (2 adulti)

Cazare cu mic dejun in camera dubla premium (sgl)

camera/noapte (1 adult)

Cazare cu mic dejun in apartament

camera/noapte (2 adulti+2copii)

Cazare cu mic dejun copil 6-12 ani

persoana

Cazare cu mic dejun oaspete aditional peste 12 ani

persoana

Pachete oferite intre 1 noi - 31 mar
(exceptand Craciun, Revelion)

UM

Cazare cu mic dejun in camera dubla standard (dbl)

camera/noapte (2 adulti)

Cazare cu mic dejun in camera dubla standard (sgl)

camera/noapte (1 adult)

Cazare cu mic dejun in camera dubla premium (dbl)

camera/noapte (2 adulti)

Cazare cu mic dejun in camera dubla premium (sgl)

camera/noapte (1 adult)

Cazare cu mic dejun in apartament

camera/noapte (2 adulti+2copii)

Cazare cu mic dejun copil 6-12 ani

persoana

Cazare cu mic dejun oaspete aditional peste 12 ani

persoana

Check in se face incepand cu ora 14:00
Check out se face pana la ora 10:00

250
225
450
425
350
25
70

Pret client

215
190
400
375
325
25
70
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În termen de maxim 5 zile lucratoare de la emiterea facturii proforme
Prestatorul isi rezerva dreptul de a anula rezervarea pentru care nu a facut dovada platii integrale in
termenul de scadenta al facturii.
Ziua de cazare începe la ora 14:00 şi se sfârşeşte la ora 10:00 a zilei următoare. În cazul depăşirii zilei de cazare
hotelul va factura tariful de “Day use”, adică 50%
Condiţii de anulare
In cazul in care turistul anuleaza rezervarea, oferim posibilitatea reprogramarii.
In cazul neprezentarii turiştilor la check-in, Clientul este de acord cu retinerea de catre Hotel a contravalorii
componentei de cazare din totalul serviciilor.


Fisherman's Resort, situat în localitatea Colibiţa are o zonă de plajă privată, o piscină sezonieră în aer liber
şi un centru de fitness. Această proprietate cu recepție cu program nonstop are, de asemenea, restaurant și loc de
joacă pentru copii. Complexul oferă atât WiFi gratuit, cât şi o parcare privată gratuită.
Camerele de la Fisherman's Resort au TV cu ecran plat. Camerele cu baie privată ale unității de cazare au şi
vedere la munte. Toate camerele au dulap de haine.
La Fisherman's Resort se oferă în fiecare dimineaţă un mic dejun continental.
Oaspeții pot utiliza piscina interioară. În Colibița şi în împrejurimi oaspeții complexului pot desfășura diferite
activități, precum ciclism.
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Cornu de Jos, jud. Prahova
Vila: Ralf 4*
Oferta toamna iarna 2020-2021
pret vila weekend( 2 nopti ) 3000 ron
pret vila duminica vineri 1100ron /zi
pret pe camera duminica vineri 110 ron/zi
VILA are 650 MP si contine
-8 camere cu bai propii etj 1 si etj 2
-living 70 mp , sala de mese 80mp, bucatarie complet utilata inox, parter
-club dotat cu sunet si lumini 50 mp 24 locuri demisol
-curte cu iaz , jacuzzi, terasa 100 mp acoperita , gratar ,cuptor pizza ,parcare 10 autoturisme in
incinta propietatii.
VILA SE POATE INCHIRIA SI PE TERMEN LUNG PT WORKSTATION PRET
NEGOCIABIL
-

Despre noi
Pensiunea Ralf Residence va ofera cazare in 8 dormitoare spatioase si foarte atractive, fiecare dormitor avand baia proprie.
De asemenea pentru o ambianta cat mai placuta in sezonul rece folosim semineul din living, care produce caldura la
propriu si la figurat.
Pensiunea detine un living spatios dispus in fata semineului si un spatiu pentru luat masa in care este amenajat un mic bar.
Pentru verile calduroase Ralf Residence dispune si de o terasa spatioasa acoperita unde se poate lua masa sau doar spatiu
pentru relaxare in aerul curat din Cornu.
mprejurimi
Departe de agitatia statiunilor si de cea a orasului, Pensiunea Ralf este punctul de asezare pentru o vacanta bine echipata.
La 15 km departare se afla partia de ski Valea Soarelui dotata cu telegondole si telescaun unde pot practica acest sport atat
incepatori asistati de instructori cat si avansati.
Drumetiile iau nastere aici, pentru ca la nici 20 de km incepe Valea Doftanei, care impresioneaza prin salbaticia sa
naturala. Mai mult de atat, potecile inguste care strabat padurile, raurile si vaile duc la Rezervatia Glodeasa, o padure
seculara, cu arbori foarte batrani de brad si fag,cu varste cuprinse intre 200-300 de ani si inaltimi de 40- 45 m.
Dinning
Pentru oaspetii care doresc sa-si prepare singuri masa le punem la dispozitie bucataria moderna si bine echipata, iar pentru
a usura munca doamnelor avem o masina de spalat vasele automata.
La cerere servim mancare traditionala romaneasca folosind produse locale proaspete si organice. Asiguram servirea
produselor pentru orice dieta si orice varsta.
Masa poate fi servita in spatiul amenajat special pentru aceasta activitate, pe terasa, sau in foisorul din curtea pensiunii.

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

Covasna

Hotel Caprioara 4*
02.01 – 31.03
16.10 – 20.12
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TRANZIT 1 - 4 nopti
Loc în dbl, MD tip bufet&acces la piscina cu sauna, jacuzzi, baie cu aburi inclus
Cazare Single, MD - tip bufet&acces la piscina cu sauna, jacuzzi, baie de aburi inclus
TRATAMENT ≥ 7 nopti
Loc în dbl , MD - bufet, pranz, tratament balnear (consultatie la intrare si 3 proceduri/zi)
acces la piscina cu sauna, jacuzzi, baie de aburi inclus
Cazare in single, MD bufet, pranz, tratament balnear (consultatie la intrare si 3
proceduri/zi) acces la piscina cu sauna, jacuzzi, baie de aburi inclus
TRATAMENT ≥ 10 nopti
Loc în dbl , MD - bufet, pranz, tratament balnear (consultatie la intrare si 3 proceduri/zi)
acces la piscina cu sauna, jacuzzi, baie de aburi inclus
Cazare in single, MD - bufet, pranz, tratament balnear (consultatie la intrare si 3
proceduri/zi) acces la piscina cu sauna, jacuzzi, baie de aburi inclus
ODIHNA ≥ 5 nopti
Loc în dbl , MD - bufet, pranz, acces la piscina cu
sauna, jacuzzi, baie de aburi inclus
Cazare in single, MD - bufet, pranz, acces la piscina cu sauna, jacuzzi, baie de aburi
inclus
Suita TRANZIT
Loc in apartament – cazare cu mic dejun și acces la piscina cu
sauna, jacuzzi, baie de aburi inclus
Apartament in regim single – cazare cu mic dejun și acces la piscina cu
sauna, jacuzzi, baie de aburi inclus

Va informam ca incepand cu data de 01.10.2021 pachetele de tratament pentru Hotel Covasna/Cerbul*** sunt valabile cu prezentarea
biletului de trimitere de la medicul de familie si cardului de sanatate.
NOTA: In perioada 3 mai – 31 octombrie 2021 pachetul cu demipensiune va fi obligatoriu mic dejun si pranz servite in sistem bufet
suedez.

‐
‐
‐

In perioada 01.06-10.09.2021 valoarea pranzului este de 60 lei/zi/pers, pentru toate pachetele aferente.
In restul perioadelor valoarea mesei principale este de 50 lei;
Valoarea micului dejun este de 35 lei/zi/pers

Politica pentru copii este urmatoarea:
0 - 3,99 ani – gratuit la cazare si masa;
4 - 11,99 ani:



cazare in pat suplimentar impreuna cu parintii in camera, la cerere





44 lei/zi in perioada 02.02-31.03 si 16.10-20.12.2021
55 lei/zi in perioadele 01.04 – 31.05 si 11.09 – 15.10.2021
77 lei/zi in perioadele 01.06-10.09.2021



masa
- 50% din valoarea meselor pentru adult conform pachetului insotitorului

‐ Persoanele care au depasit 14 ani sunt considerate adulte.
Tratament balnear :

‐

Valoare tratament balnear 40 lei/zi/pers. Se asigura 1 consultatie medicala la sosire si 3 proceduri/zi numai la recomandarea medicului din
statiune.

‐

In zilele de sambata se efectueaza doar procedurile cu factori naturali; mofeta si baile carbogazoase. Procedurile neefectuate in zilele de sambata
si duminica se reprogrameaza in celelalte zile ale sejurului.
Taxa locala de 2 lei/zi/pers se achita separat la receptia hotelului.

Hotelul Căprioara⋆⋆⋆⋆ este situat în centrul stațiunii Covasna, stațiune de renume internațional, făcând parte din staţiunile cu caracter unic, datorită bogăţiei
sale în resurse naturale care sunt utilizate în prevenirea şi tratarea bolilor sistemului cardiovascular.
Centrul de tratament balnear, este perfect conectat cu hotelul pentru intimitatea oaspeților noștri. Apele minerale sunt cele mai curative și apreciate din
regiune, având proprietăți miraculoase pentru majoritatatea afecțiunilor aparatului cardiovasculator.
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Pachete Hotel Caprioara 4*
Rusalii la Hotel Caprioara 4*
o
o

Loc. Cam DBL: 996 lei/pers/pachet;
Cam SGL: 1197 lei/pers/pachet;

Pachet de Rusalii:
 Cazare: 3 nopti;
 Pensiune completa;
 Pranz festiv de Rusalii;
 15% reducere la procedurile SPA;
 Acces bazin terapeutic/jacuzzi exterior (cf. regementarilor la data evenimentului);
 Voucher de consum pe terasa Hotelului Caprioara 4* sau Bar Panoramic sau Bar Capri;
Politica pentru copii este urmatoarea:
 0 - 3,99 ani – gratuit;
 4 - 13,99 :
o cazare in pat suplimentar (la cerere) in aceeasi camera cu insotitorii: 70 lei/zi
o masa: 50 % din valoarea meselor pentru adult conform pachetului, respectiv 230
lei/copil/pachet
 Persoanele care au depasit 14 ani sunt considerate adulte;
Pachetul de Rusalii iti aduce un sejur GRATUIT care include:
 Cazare la Hotel Caprioara**** (1 nopate)
 Camera Dubla;
 Mic dejun;
 1 pachet SPA la Caprioara Beauty Center by Gerovital Equilibrium;
 Sejurul poate fi valorificat in cursul anului 2021, in limita disponibilitatii, cu programare prealabila !

Oferte speciale la Hotel Caprioara**** active pana la 31.05.2021
1. Refacere si relaxare la Hotel Caprioara**** - 2 nopti
 Cazare la Hotel Caprioara **** - 2 nopti
 Mic dejun
 Pranz meniu set up, variante la alegere
 1 procedura SPA/sejur – la alegere conform listei disponibile la Receptia Hotelului
 Acces la bazin hidroterapeutic, sauna, jacuzzi, sala de fitness pe baza de programare la
sosire
ꞏ Tarif loc in camera dubla: 557 lei
ꞏ Tarif camera single: 702 lei
2. Sanatate si imunitate la Hotel Caprioara**** - 5 nopti
 Cazare la Hotel Caprioara **** - 5 nopti
 Mic dejun
 Pranz meniu set up, variante la alegere
 Tratament balnear 3 proceduri/zi/pers si consultatie medicala
 Acces la bazin hidroterapeutic, sauna, jacuzzi, sala de fitness pe baza de programare la
sosire
ꞏ Tarif loc in camera dubla: 1343 lei
ꞏ Tarif camera single: 1682 lei

Cele mai de succes terapii în cadrul Bazelor de
tratament aferente hotelurilor Căprioara****,
Covasna*** și Cerbul***
Cea mai mare și mai complexă bază de tratament
din Covasna oferă:
1.Mofete și bai cu apă minerală carbogazoasă:
Mecanismul de acţiune al băilor şi al mofetelor
constă în primul rând în vasodilataţia periferică,
prin acţiunea directă a bioxidului de carbon asupra
vaselor mici din tegument (capilare, arteriole), ceea
ce duce la încălzirea tegumentului, dar şi
vasodilataţia sistemică (musculară, cerebrală). Prin
aceste efecte vasodilatatorii scade tensiunea
arterială, se îmbunătăţeşte activitatea inimii prin
scăderea presarcinii, creşte circulaţia periferică şi
sistemică, se îmbunătăţeşte capacitatea la efort şi
calitatea vieţii, creşte capacitatea de concentrare.
2. Terapia TECAR / terapie cu radio frecventa
este o terapie neinvaziva, antialgica, folosita cu
succes atat in tratamentele de fizioterapie, prin
crearea unei stimulari intense la nivel celular, cat si
tratament antiaging, anticelulitic, combaterea
edemelor, realizarea de drenaj limfatic, combaterea
spasmelor sfincterelor organelor interne.
Principalele efecte sunt: combaterea durerii,
inflamatiei, contracturilor musculare, redorilor
articulare, cicatrizare, refacerea leziunilor
tendinoase, musculare, ligamentare, cresterea
mobilitatii articulare, cresterea fortei musculare,
ameliorarea aspectului de coaja de portocala în
cazul celulitei. Terapia Tecar este o metodă
inovativă de recuperare ce folosește energia
electromagnetică pentru a stimula procesele naturale
de vindecare a organismului. Permite tratarea
nechirurgicală a unor traumatisme, probleme
musculare sau dureri articulare, având efecte
pozitive imediate.Poate fi folosită imediat după
traumă sau în etapa acută a unui proces inflamator.
6. MASOTERAPIA:
Hot Stone: masajul cu roci vulcanice calde are
rezultate spectaculoase în relaxarea, echilibrarea şi
revigorarea trupului. Aplicarea pietrelor netede de
diferite mărimi se face de la extremităţi spre partea
mediană a corpului, pe principalii centri energetici.
Head & Neck: Acest tip de masaj este în special
folosit pentru eliberarea durerilor acumulate în zona
capului și a gâtului. Are efect reconfortant și
relaxant.
Masaj corporal Intuitive: Este un tratament
freestyle care dă libertate terapeutului de a îmbina
tehnici de masaj diferite, în funcţie de nevoile
clientului, rezultatul fiind un masaj personalizat cu
efecte tămăduitoare.
Masaj corporal Sabai: Se obţine o stare de
profundă relaxare şi un trup complet revigorat
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Sănătate și imunitate cu mofete și ape minerale
la Turism Covasna SA !

3.Terapia cu unde de soc este o procedura
nonchirurgicala, complet lipsita de riscuri si
complicatii. Efectuarea acestei terapii nu necesita
anestezie sau tratament medicamentos, dureaza intre
10-20 de minute, iar recuperarea este rapida, cu
reluarea imediata a programului normal. Terapia cu
unde de soc are o rata de succes de 80% in
eliminarea durerii cronice , stimuleaza circulatia
locala, favorizand astfel refacerea tesuturilor
inflamate, creste mobilitatea musculara si articulara.
Pentru majoritatea afectiunilor sunt necesare intre 3
si 5 sedinte, cu o pauza de 5-10 zile intre ele.
Aplicațiile sunt cel mai adesea asociate cu
tratamentul tulburărilor cronice musculare și
tendoanelor, durerilor de spate și cervicale. Printre
cele mai comune indicații se numără: durerile de
umăr, epicondilită, durerile lombare, tendinită
achileană, tendinită și nodurile musculare(puncte
Trigger).
4. Drenajul limfatic accelerează eliminarea
toxinelor și procesul natural de regenerare al
organismului, având efecte pozitive pe mai multe
planuri:
- ajută la regenerarea organismului;
- ajută limfa să circule mai bine prin corp, ceea ce
eficientizează procesele de refacere și apărare ale
acestuia. Reziduurile din spațiile interstițiale sunt
evacuate mai repede, iar sistemul imunitar are mai
multă putere în lupta împotriva bacteriilor și
virușilor;
- relaxează mușchii, ajută mușchii obosiți să se
detensioneze, datorită presiunii aplicate în diferite
zone ale corpului.
- reduce senzația de picioare grele, se elimină
retenția de apă, ceea ce ameliorează aspectul de
picioarele umflate.
- imbunătățește fermitatea pielii, stimulează și
circulația sanguină prin aplicarea de presiune pe
venele periferice, astfel că pielea va fi mai tonifiată.
- contribuie la reducerea celulitei. Remodelarea
corporală este unul dintre consecințele drenajului
limfatic. Datorită sângelui bine oxigenat, pielea își
va menține elasticitatea și va arăta mai bine.
- diminuează inflamația după efort, accidentări sau
intervenții chirurgicale. Excesul de lichide se
elimină mai rapid cu ajutorul drenajului, ceea ce
previne sau tratează inflamația exagerată a
țesuturilor, calmând durerea.
5. Impachetari calde sunt proceduri care au drept
rezultat o eliminare a excesului de lichide şi toxine,
o slăbire în circumferinţa si în kilograme, cu
puternice efecte anticelulitice, antivergeturi si chiar

printr-un masaj complex care îmbină uleiul bogat în
minerale cu puterea tămăduitoare a pietrelor de
granit calde, aşezate de la extremităţi spre partea
mediană a corpului, pe principalii centri energetici.
Masaj corporal After Ski: Îmbină masajul cu pietre
vulcanice şi masajul de relaxare manual pentru
încălzirea şi relaxarea musculaturii.
Masaj corporal Anti Cellulite: Luptă împotriva
celulitei, detronând “coaja de portocală” de pe
şolduri, picioare, abdomen şi fese. Masajul cu creme
reductoare anticelulitice îmbunătăţeşte supleţea şi
elasticitatea pielii, împreună cu cea a ţesuturilor
subcutanate, activând în acelaşi timp circulaţia
sângelui.
Masaj de relaxare Stress Relief: Masaj de relaxare
al spatelui şi membrelor inferioare, restabileşte
echilibrul natural şi îmbunătăţeşte circulaţia
sangvină
Back Pain Therapy: Tehnicile de masaj folosite
înlatură rigiditatea articulaţiilor şi durerile de spate
cauzate de sedentarism sau de anumite afecţiuni ale
coloanei.
Masajul de intretinere: Este indicat a se efectua cel
putin odata pe saptamana (preferabil 2
sedinte/saptamana) si are ca scop mentinerea
organismului intr-o stare de functionare optima.
Masaj partial: Acest tip de masaj este special
folosit pentru eliberarea durerilor acumulate in zone
sensibile: cap, gat, articulatii. Produsele folosite in
cazul acestui tip de masaj sunt cremele si uleiurile
antiinflamatoare.
Hidromasaj: Energizeaza si revitalizeaza corpul,
relaxand muschii si stimuland circulatia sangelui
prin actiunea jetului de apa. Puterea de vindecare a
apei intareste sistemul imunitar, redand trupului
forta si supletea in miscare.
Masajul terapeutic: Reprezinta o metoda de
tratament a diferitelor afectiuni. Efectele acestuia se
resimt la nivelul pielii, muschilor, nervilor, sangelui,
limfei si, indirect, la nivelul glandelor endocrine,
organelor interne si articulatiilor.
Masaj aromo-terapeutic: Foloseste uleiuri cu
proprietati de vindecare, relaxeaza, detoxifiaza,
energizeaza, improspateaza si revitalizeaza. In
functie de uleiurile folosite, masajul stimuleaza
sistemul limfatic si stimulator, elimina toxinele,
creeaza o stare profunda de relaxare si stimulare.
Masajul de relaxare: Atenueaza tensiunea, stresul,
calmeaza durerile, relaxeaza muschii incordati si
indeparteaza starea de apatie. Masajul, mai presus
de toate, confera o senzatie de bine. Efectele
masajului de relaxare: ajuta la eliminarea toxinelor;
imbunatateste circulatia sanguina; creste
elasticitatea pielii; elimina oboseala acumulata;
mentine o buna stare de sanatate.
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antirid. De asemenea , impachetarile sunt indicate si
in anumite afectiuni articulare, avand un puternic
efect antialgic. Impachetarile se realizeaza atat in
tunel cu raze infrarosii, cat si prin aplicatii de
parafina, tratand cu rezultate spectaculoase
obezitatea, celulita, problemele de fermitate si de
luminozitate a pielii,utilizate cu success in tratarea
intinderilor, durerilor de articulatii, infectiilor
sinusurilor, afectiunilor ovariene. Caldura oferita de
razele infrarosii in cadrul sedintelor de impachetari
anticelulita, este transmisa in corp pana la nivel
celular, astfel incat desi senzatia de disconfort
termic este minima rezultatele sunt de doua ori mai
bune.
Razele infrarosii ajuta in procesul de vindecare
prin cresterea numarului de celule albe din sange,
mai multe celule albe, inseamna imunitate mai
mare, Imunitate mai mare inseamna sanatate!
7. Laserterapia: se bazeaza pe emisiile de laser si
exercita un efect terapeutic puternic pentru diferite
afectiuni cronice, calmand totodata durerile
musculare sau durerile articulare, actionand ca un
analgezic. Efectele terapiei cu laser se fac simtite
foarte rapid, iar eliberarea beta-endorfinelor
provocata de emisiile de laser contribuie la
imbunatatirea fluxului sanguin in zona afectata.
Printre efectele pe termen lung se numara: cresterea
energiei celulare, imbunatatirea metabolismului
celular, vindecarea mai rapida a tesuturilor
deteriorate, reglarea potentialului de membrana
celulara, facilitarea conducerii nervoase (viteza de
conducere a impulsului in nerv), reducerea tesutului
cicatriceal, cresterea fluxului sanguin la nivelul
zonei afectate. Laserterapia este recomandata pentru
tratamentul urmatoarelor afectiuni: dureri de umar,
hernie de disc, leziunile cartilajelor, dureri de spate,
artroza etc.Terapia cu laser este recomandata si
pentru incalzirea tesuturilor superficiale in vederea
masajului si drenajului limfatic
LASERUL MLS AFLAT IN DOTARE ESTE
EFICIENT IN IMBUNATATIREA STARII DE
SANATATE POST COVID !
9. HIDROKINETOTERAPIE /
KINETOTERAPIE /FITNESS /STRETCHING
10.Electroterapie ( curenti diadinamici, Trabert,
TENS, curenti interferentiali, unde scurte,
ultrasunete, magnetoterapie, bai galvanice,etc):
antialgic, antiinflamator, vasodilatator, stimulare
nervoasa, musculara
11. Aerosoloterapie: tratament constand in
inhalarea de vapori rezultati din nebulizarea apei
minerale intr-un aparat de aerosoli si/sau inhalarea
de aerosoli rasinosi, bogati in ioni negativi prin cura
de teren specifica; afectiunile ORL: sinuzite,
rinofaringite, amigdalite, laringite; afectiunile
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pulmonare: bronsite, bronsiolite, astm bronsic,
traheite.
Efectele terapeutice ale ionilor negativi:- ionii
negativi contribuie la prelungirea vietii, la
longevitate (este cunoscut faptul ca oamenii care
locuiesc la munte traiesc mai mult decat cei de la
campie sau de la tarmul marii); - contribuie la
usurarea trecerii oxigenului din aer in sange; - are
efecte foarte bune in cazul tulburărilor de circulaţie
periferică; - influenteaza favorabil tulburarile
endocrine de tot felul sau cele de metabolism; exercita nete actiuni calmante asupra cortexului
cerebral, facilitand relaxarea; - regleaza somnul si
buna dispozitie, prin stimularea producerii de
serotonina; - contribuie la revigorarea fizica si
psihica a organismului; - imbunatateste atentia si
capacitatea de munca; - normalizeaza functia
neurala centrala si vegetativa; - influenteaza
favorabil ritmurile respiratorii si cardiace,
diminueaza presiunea arteriala; - intarzie
dezvoltarea si scurteaza viata bacteriilor, virusurilor
si microbilor; - reduce riscul de cancerizare ce
revine nicotinei si gudronilor; - benefic pentru
recuperarea după accidente şi traumatisme; elimină praful, polenul si alti poluanti, usurându-le
suferinta celor care suferă de alergii si diverse
probleme respiratorii precum astm, sinuzită si
bronsită. Ionii negativi se adună în jurul particulelor
de praf si poluanti, formând particule mai mari si
fiind prea grele pentru a mai rămâne suspendate în
aer, ele cad si nu mai pot cauza probleme
respiratorii; - întăresc imunitatea, îmbunătătesc
reactiile fiziologice si reduc durerile articulare
provocate de artrită; - expunerea pielii la aerul
ionizat negativ constituie un tratament extrem de
eficient contra eczemelor infecţioase, contra
psoriazisului, pentru vindecarea rapidă a arsurilor şi
a diferitelor plăgi;
12. Climatoterapia si cura de teren - statiunea are
climă plăcută cu veri răcoroase și ierni moderate. În
lunile de vară și toamnă timpurie cerul este mai
mult senin și zilele însorite, aeroionizarea negativă
produsă de fronturile de aer având acţiune puţin
solicitantă asupra sistemului nervos central şi
vegetativ.
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Sănătate şi imunitate cu mofete şi ape
minerale - în siguranţă !
Conform Hotărârii nr. 32 din 27.05.2021, cu măsuri aplicabile din
data de 01.06.2021 vă comunicam:



Restaurantele pot găzdui evenimente cu participarea a maxim 70 de persoane în spații deschise sau cu
participarea a maxim 50 de persoane în spații închise, dacă incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din
județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori şi sunt respectate măsurile de protecție
sanitară. La stabilirea numărului maxim de persoane, nu sunt incluși copiii cu vârsta mai mică de 16 ani.



se păstrează obligativitatea purtarii maştilor de protecţie în interioar atât pentru personal cât şi pentru turişti;



se va face în continuare triajul epidemiologic pentru turişti şi angajaţi;



se va păstra distanţa minimă obligatorie între turişti; se va respecta ora programată la proceduri;



se va relua activitatea la locul de joacă pentru copii, din cadrul Hotelului Căprioara****;



sălile de conferinţă pot fi utilizate cu participarea unui număr de maximum 100 de persoane în interior, dacă
incidența cumulată la 14 zile a cazurilor din

județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea măsurilor de distanțare și cu obligativitatea purtării măștii de
protecție.



redeschiderea piscinei şi a sălii de fitness, cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a
spațiului dacă incidența cumulată la 14 zile a

cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.



eliminarea interdicțiilor de intrare în România a cetățenilor străini și apartizi, prevăzute la art. 2 alin. (1)
pct. 7 și art. 2 alin. (5) din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531 din 10 mai 2021 privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare.
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Covasna
Hotel: Cerbul 3* & Covasna 3*
02.01 – 31.03
16.10 – 20.12
TRANZIT 1 - 4 nopti
Loc în dbl , MD
106
Cazare Single, MD
158
TRATAMENT > 7 nopti
Loc în dbl , MD, pranz, consultatie medicala la sosire si tratament
188
balnear (3 proceduri/zi)
Cazare in single MD, pranz, consultatie medicala la
sosire si tratament balnear (3 proceduri/zi)

01.04 - 31.05
11.09 - 15.10

01.06 - 10.09

122
200

158
242

204

235

261

301

183

198

220

235

250

277

176
223

197
253

245
TRATAMENT > 10 nopti

Loc în dbl , MD, pranz, consultatie medicala la sosire si tratament
balnear (3 proceduri/zi)
Cazare in single MD, pranz, consultatie medicala la sosire si
tratament balnear (3 proceduri/zi)

ODIHNA > 5 nopti
Loc în dbl , MD si pranz

Cazare in single, MD si pranz

160
207

NOTA:
In perioada 3 mai – 31 octombrie 2020 pachetul cu demipensiune va fi obligatoriu mic dejun si pranz servite in
sistem bufet suedez.
NOTA:
‐ Valoarea micului dejun este de 25 lei/zi/pers
‐ In perioada 01.06-10.09.2021 valoarea mesei principale este de 40 lei/zi/pers, pentru toate pachetele aferente.
‐ In restul perioadelor valoarea mesei principale este de 35 lei;
Politica pentru copii este urmatoarea:
0 - 3,99 ani – gratuit la cazare si masa
4 - 11,99 ani ;
1. cazare in pat suplimentar impreuna cu parintii in camera, la cerere
 61 lei/zi in perioada 01.06 – 10.09.2021
 50 lei/zi in perioadele 01.04 – 31.05 si 11.09 – 15.10.2021
 40 lei/zi in perioadele 02.01 – 31.03.2021 si 16.10 – 20.12.2021
2. masa
‐ 50% din valoarea meselor pentru adult conform pachetului insotitorului
- Persoanele care au depasit 14 ani sunt considerate adulte.
Tratament balnear :
‐ Valoare tratament balnear 30 lei/zi/pers. Se asigura 1 consultatie medicala la sosire si 3 proceduri/zi
numai la recomandarea medicului din statiune.
‐ In zilele de sambata se efectueaza doar procedurile cu factori naturali; mofeta si baile carbogazoase.
Procedurile neefectuate in zilele de sambata si duminica se reprogrameaza in celelalte zile ale sejurului.
Taxa locala de 2 lei/zi/pers se achita separat la receptia hotelului.

Rusalii la Hotel Covasna 3*
o

Loc. Cam DBL: 796 lei/pers/pachet;
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Cam SGL: 970 lei/pers/pachet;

Pachet de Rusalii:
 Cazare: 3 nopti;
 Pensiune completa;
 Pranz festiv de Rusalii;
 15% reducere la procedurile SPA;
 Acces bazin terapeutic/jacuzzi exterior aferente Hotelului Caprioara 4* (cf. regementarilor la data
evenimentului);
 Politica pentru copii este urmatoarea:
 ꞏ
0 - 3,99 ani – gratuit;
 ꞏ
4 - 13,99 :
 o cazare in pat suplimentar (la cerere) in aceeasi camera cu insotitorii: 55 lei/zi
 o masa: 50 % din valoarea meselor pentru adult conform pachetului, respectiv 170 lei/copil/pachet
 ꞏ
Persoanele care au depasit 14 ani sunt considerate adulte;



*In functie de numarul de persoane si de reglementarile legale.

Pachetul de Rusalii iti aduce un sejur GRATUIT care include:
 Cazare la Hotel Caprioara**** (1 nopate)
 Camera Dubla;
 Mic dejun;
 1 pachet SPA la Caprioara Beauty Center by Gerovital Equilibrium;
 Sejurul poate fi valorificat in cursul anului 2021, in limita disponibilitatii, cu programare prealabila !

LAST MINUTE!
Sanatate pentru inima TA la Hotel Covasna*** ‐ varianta pensiune completa in regim bufet suedez – oferta este activa
pana la data de 30.06.2021.

1. Sanatate pentru inima ta la Hotel Covasna*** ‐ 5 nopti



Consultatie medicala;
15 proceduri/pachet doar cu prezentarea biletului de trimitere şi a cardului de sanatate;
 930 lei/loc in DBL
 1145 lei SGL

2. Sanatate pentru inima ta la Hotel Covasna*** ‐ 10 nopti



Consultatie medicala;
30 proceduri/pachet doar cu prezentarea biletului de trimitere şi a cardului de sanatate;
 1860 lei/loc in DBL
 2290 lei SGL
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Cele mai de succes terapii în cadrul Bazelor de
tratament aferente hotelurilor Căprioara****,
Covasna*** și Cerbul***
Cea mai mare și mai complexă bază de tratament
din Covasna oferă:
1.Mofete și bai cu apă minerală carbogazoasă:
Mecanismul de acţiune al băilor şi al mofetelor
constă în primul rând în vasodilataţia periferică,
prin acţiunea directă a bioxidului de carbon asupra
vaselor mici din tegument (capilare, arteriole), ceea
ce duce la încălzirea tegumentului, dar şi
vasodilataţia sistemică (musculară, cerebrală). Prin
aceste efecte vasodilatatorii scade tensiunea
arterială, se îmbunătăţeşte activitatea inimii prin
scăderea presarcinii, creşte circulaţia periferică şi
sistemică, se îmbunătăţeşte capacitatea la efort şi
calitatea vieţii, creşte capacitatea de concentrare.
2. Terapia TECAR / terapie cu radio frecventa
este o terapie neinvaziva, antialgica, folosita cu
succes atat in tratamentele de fizioterapie, prin
crearea unei stimulari intense la nivel celular, cat si
tratament antiaging, anticelulitic, combaterea
edemelor, realizarea de drenaj limfatic, combaterea
spasmelor sfincterelor organelor interne.
Principalele efecte sunt: combaterea durerii,
inflamatiei, contracturilor musculare, redorilor
articulare, cicatrizare, refacerea leziunilor
tendinoase, musculare, ligamentare, cresterea
mobilitatii articulare, cresterea fortei musculare,
ameliorarea aspectului de coaja de portocala în
cazul celulitei. Terapia Tecar este o metodă
inovativă de recuperare ce folosește energia
electromagnetică pentru a stimula procesele naturale
de vindecare a organismului. Permite tratarea
nechirurgicală a unor traumatisme, probleme
musculare sau dureri articulare, având efecte
pozitive imediate.Poate fi folosită imediat după
traumă sau în etapa acută a unui proces inflamator.
6. MASOTERAPIA:
Hot Stone: masajul cu roci vulcanice calde are
rezultate spectaculoase în relaxarea, echilibrarea şi
revigorarea trupului. Aplicarea pietrelor netede de
diferite mărimi se face de la extremităţi spre partea
mediană a corpului, pe principalii centri energetici.
Head & Neck: Acest tip de masaj este în special
folosit pentru eliberarea durerilor acumulate în zona
capului și a gâtului. Are efect reconfortant și
relaxant.
Masaj corporal Intuitive: Este un tratament
freestyle care dă libertate terapeutului de a îmbina
tehnici de masaj diferite, în funcţie de nevoile
clientului, rezultatul fiind un masaj personalizat cu
efecte tămăduitoare.
Masaj corporal Sabai: Se obţine o stare de
profundă relaxare şi un trup complet revigorat

Sănătate și imunitate cu mofete și ape minerale
la Turism Covasna SA !
3.Terapia cu unde de soc este o procedura
nonchirurgicala, complet lipsita de riscuri si
complicatii. Efectuarea acestei terapii nu necesita
anestezie sau tratament medicamentos, dureaza intre
10-20 de minute, iar recuperarea este rapida, cu
reluarea imediata a programului normal. Terapia cu
unde de soc are o rata de succes de 80% in
eliminarea durerii cronice , stimuleaza circulatia
locala, favorizand astfel refacerea tesuturilor
inflamate, creste mobilitatea musculara si articulara.
Pentru majoritatea afectiunilor sunt necesare intre 3
si 5 sedinte, cu o pauza de 5-10 zile intre ele.
Aplicațiile sunt cel mai adesea asociate cu
tratamentul tulburărilor cronice musculare și
tendoanelor, durerilor de spate și cervicale. Printre
cele mai comune indicații se numără: durerile de
umăr, epicondilită, durerile lombare, tendinită
achileană, tendinită și nodurile musculare(puncte
Trigger).
4. Drenajul limfatic accelerează eliminarea
toxinelor și procesul natural de regenerare al
organismului, având efecte pozitive pe mai multe
planuri:
- ajută la regenerarea organismului;
- ajută limfa să circule mai bine prin corp, ceea ce
eficientizează procesele de refacere și apărare ale
acestuia. Reziduurile din spațiile interstițiale sunt
evacuate mai repede, iar sistemul imunitar are mai
multă putere în lupta împotriva bacteriilor și
virușilor;
- relaxează mușchii, ajută mușchii obosiți să se
detensioneze, datorită presiunii aplicate în diferite
zone ale corpului.
- reduce senzația de picioare grele, se elimină
retenția de apă, ceea ce ameliorează aspectul de
picioarele umflate.
- imbunătățește fermitatea pielii, stimulează și
circulația sanguină prin aplicarea de presiune pe
venele periferice, astfel că pielea va fi mai tonifiată.
- contribuie la reducerea celulitei. Remodelarea
corporală este unul dintre consecințele drenajului
limfatic. Datorită sângelui bine oxigenat, pielea își
va menține elasticitatea și va arăta mai bine.
- diminuează inflamația după efort, accidentări sau
intervenții chirurgicale. Excesul de lichide se
elimină mai rapid cu ajutorul drenajului, ceea ce
previne sau tratează inflamația exagerată a
țesuturilor, calmând durerea.
5. Impachetari calde sunt proceduri care au drept
rezultat o eliminare a excesului de lichide şi toxine,
o slăbire în circumferinţa si în kilograme, cu
puternice efecte anticelulitice, antivergeturi si chiar
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printr-un masaj complex care îmbină uleiul bogat în
minerale cu puterea tămăduitoare a pietrelor de
granit calde, aşezate de la extremităţi spre partea
mediană a corpului, pe principalii centri energetici.
Masaj corporal After Ski: Îmbină masajul cu pietre
vulcanice şi masajul de relaxare manual pentru
încălzirea şi relaxarea musculaturii.
Masaj corporal Anti Cellulite: Luptă împotriva
celulitei, detronând “coaja de portocală” de pe
şolduri, picioare, abdomen şi fese. Masajul cu creme
reductoare anticelulitice îmbunătăţeşte supleţea şi
elasticitatea pielii, împreună cu cea a ţesuturilor
subcutanate, activând în acelaşi timp circulaţia
sângelui.
Masaj de relaxare Stress Relief: Masaj de relaxare
al spatelui şi membrelor inferioare, restabileşte
echilibrul natural şi îmbunătăţeşte circulaţia
sangvină
Back Pain Therapy: Tehnicile de masaj folosite
înlatură rigiditatea articulaţiilor şi durerile de spate
cauzate de sedentarism sau de anumite afecţiuni ale
coloanei.
Masajul de intretinere: Este indicat a se efectua cel
putin odata pe saptamana (preferabil 2
sedinte/saptamana) si are ca scop mentinerea
organismului intr-o stare de functionare optima.
Masaj partial: Acest tip de masaj este special
folosit pentru eliberarea durerilor acumulate in zone
sensibile: cap, gat, articulatii. Produsele folosite in
cazul acestui tip de masaj sunt cremele si uleiurile
antiinflamatoare.
Hidromasaj: Energizeaza si revitalizeaza corpul,
relaxand muschii si stimuland circulatia sangelui
prin actiunea jetului de apa. Puterea de vindecare a
apei intareste sistemul imunitar, redand trupului
forta si supletea in miscare.
Masajul terapeutic: Reprezinta o metoda de
tratament a diferitelor afectiuni. Efectele acestuia se
resimt la nivelul pielii, muschilor, nervilor, sangelui,
limfei si, indirect, la nivelul glandelor endocrine,
organelor interne si articulatiilor.
Masaj aromo-terapeutic: Foloseste uleiuri cu
proprietati de vindecare, relaxeaza, detoxifiaza,
energizeaza, improspateaza si revitalizeaza. In
functie de uleiurile folosite, masajul stimuleaza
sistemul limfatic si stimulator, elimina toxinele,
creeaza o stare profunda de relaxare si stimulare.
Masajul de relaxare: Atenueaza tensiunea, stresul,
calmeaza durerile, relaxeaza muschii incordati si
indeparteaza starea de apatie. Masajul, mai presus
de toate, confera o senzatie de bine. Efectele
masajului de relaxare: ajuta la eliminarea toxinelor;
imbunatateste circulatia sanguina; creste
elasticitatea pielii; elimina oboseala acumulata;
mentine o buna stare de sanatate.

antirid. De asemenea , impachetarile sunt indicate si
in anumite afectiuni articulare, avand un puternic
efect antialgic. Impachetarile se realizeaza atat in
tunel cu raze infrarosii, cat si prin aplicatii de
parafina, tratand cu rezultate spectaculoase
obezitatea, celulita, problemele de fermitate si de
luminozitate a pielii,utilizate cu success in tratarea
intinderilor, durerilor de articulatii, infectiilor
sinusurilor, afectiunilor ovariene. Caldura oferita de
razele infrarosii in cadrul sedintelor de impachetari
anticelulita, este transmisa in corp pana la nivel
celular, astfel incat desi senzatia de disconfort
termic este minima rezultatele sunt de doua ori mai
bune.
Razele infrarosii ajuta in procesul de vindecare
prin cresterea numarului de celule albe din sange,
mai multe celule albe, inseamna imunitate mai
mare, Imunitate mai mare inseamna sanatate!
7. Laserterapia: se bazeaza pe emisiile de laser si
exercita un efect terapeutic puternic pentru diferite
afectiuni cronice, calmand totodata durerile
musculare sau durerile articulare, actionand ca un
analgezic. Efectele terapiei cu laser se fac simtite
foarte rapid, iar eliberarea beta-endorfinelor
provocata de emisiile de laser contribuie la
imbunatatirea fluxului sanguin in zona afectata.
Printre efectele pe termen lung se numara: cresterea
energiei celulare, imbunatatirea metabolismului
celular, vindecarea mai rapida a tesuturilor
deteriorate, reglarea potentialului de membrana
celulara, facilitarea conducerii nervoase (viteza de
conducere a impulsului in nerv), reducerea tesutului
cicatriceal, cresterea fluxului sanguin la nivelul
zonei afectate. Laserterapia este recomandata pentru
tratamentul urmatoarelor afectiuni: dureri de umar,
hernie de disc, leziunile cartilajelor, dureri de spate,
artroza etc.Terapia cu laser este recomandata si
pentru incalzirea tesuturilor superficiale in vederea
masajului si drenajului limfatic
LASERUL MLS AFLAT IN DOTARE ESTE
EFICIENT IN IMBUNATATIREA STARII DE
SANATATE POST COVID !
9. HIDROKINETOTERAPIE /
KINETOTERAPIE /FITNESS /STRETCHING
10.Electroterapie ( curenti diadinamici, Trabert,
TENS, curenti interferentiali, unde scurte,
ultrasunete, magnetoterapie, bai galvanice,etc):
antialgic, antiinflamator, vasodilatator, stimulare
nervoasa, musculara
11. Aerosoloterapie: tratament constand in
inhalarea de vapori rezultati din nebulizarea apei
minerale intr-un aparat de aerosoli si/sau inhalarea
de aerosoli rasinosi, bogati in ioni negativi prin cura
de teren specifica; afectiunile ORL: sinuzite,
rinofaringite, amigdalite, laringite; afectiunile
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pulmonare: bronsite, bronsiolite, astm bronsic,
traheite.
Efectele terapeutice ale ionilor negativi:- ionii
negativi contribuie la prelungirea vietii, la
longevitate (este cunoscut faptul ca oamenii care
locuiesc la munte traiesc mai mult decat cei de la
campie sau de la tarmul marii); - contribuie la
usurarea trecerii oxigenului din aer in sange; - are
efecte foarte bune in cazul tulburărilor de circulaţie
periferică; - influenteaza favorabil tulburarile
endocrine de tot felul sau cele de metabolism; exercita nete actiuni calmante asupra cortexului
cerebral, facilitand relaxarea; - regleaza somnul si
buna dispozitie, prin stimularea producerii de
serotonina; - contribuie la revigorarea fizica si
psihica a organismului; - imbunatateste atentia si
capacitatea de munca; - normalizeaza functia
neurala centrala si vegetativa; - influenteaza
favorabil ritmurile respiratorii si cardiace,
diminueaza presiunea arteriala; - intarzie
dezvoltarea si scurteaza viata bacteriilor, virusurilor
si microbilor; - reduce riscul de cancerizare ce
revine nicotinei si gudronilor; - benefic pentru
recuperarea după accidente şi traumatisme; elimină praful, polenul si alti poluanti, usurându-le
suferinta celor care suferă de alergii si diverse
probleme respiratorii precum astm, sinuzită si
bronsită. Ionii negativi se adună în jurul particulelor
de praf si poluanti, formând particule mai mari si
fiind prea grele pentru a mai rămâne suspendate în
aer, ele cad si nu mai pot cauza probleme
respiratorii; - întăresc imunitatea, îmbunătătesc
reactiile fiziologice si reduc durerile articulare
provocate de artrită; - expunerea pielii la aerul
ionizat negativ constituie un tratament extrem de
eficient contra eczemelor infecţioase, contra
psoriazisului, pentru vindecarea rapidă a arsurilor şi
a diferitelor plăgi;
12. Climatoterapia si cura de teren - statiunea are
climă plăcută cu veri răcoroase și ierni moderate. În
lunile de vară și toamnă timpurie cerul este mai
mult senin și zilele însorite, aeroionizarea negativă
produsă de fronturile de aer având acţiune puţin
solicitantă asupra sistemului nervos central şi
vegetativ.
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Covasna
Hotel: Clermont 4*
Tarife valabile în intervalul 02.01.2021 – 22.12.2021 *
Tarif/camera/noapte
Tipul camerei /
regim de ocupare
Standard room
Executive room
Junior Suite
Senior Suite
Presidential Suite

Single
347
402
484
616
666

TARIFE
INDIVIDUALI
Double
402
457
556
715
765

* Cu excepţia perioadelor în care sunt disponibile doar pachete speciale (ex. Paşte, 1 Mai, 1 Iunie, Rusalii, 1
Decembrie, Crăciun, Revelion
-

Tarifele reprezintă cazare cu mic dejun inclus;
Acces GRATUIT: piscină, saună uscată, saună umedă, jacuzzi exterior, sala de fitness şi parcare
supravegheată;
Internetul este GRATUIT - disponibil wireless (în spaţiile comune şi camere) şi prin cablu (în camere)
Acces gratuit la locurile de joacă pentru copii amenajate în exteriorul hotelului şi în interiorul hotelului
(spaţii fară supraveghere);
Copiii până în 6 ani împliniţi beneficiază de gratuitate la cazare (în cameră cu parinţii, fără pat suplimentar) şi de
gratuitate la mic dejun;
Copiii între 7 şi 12 ani împliniţi au gratuitate la cazare (în cameră cu parinţii, fără pat suplimentar), iar micul dejun
este 20 lei/copil/noapte;
Tariful pentru serviciul “pat suplimentar” este de 55 lei/noapte (mic dejun inclus);
Copiii peste 12 ani sunt consideraţi adulţi. Se aplică tariful “Supliment adult” în valoare de 80 lei/noapte (mic
dejun inclus);
Tarifele pentru Senior Suite şi Presidential Suite se aplică pentru 2 persoane adulte;
De la recepţie se pot obţine diverse jocuri pentru petrecerea timpului liber (table, şah, rummy, cărţi de joc);

Termeni şi condiţii:
Check-in-ul se efectuează după ora 16:00 iar check-out-ul până cel târziu la ora 12:00 p.m.
Pentru late check-out se percepe un comision de 25 % din tariful de cazare, în limita a 4 ore, cu anunţarea în prealabil
a recepţiei, în condiţii de disponibilitate.
Nu este permis accesul în hotel cu animale de companie.
Nu se acceptă introducerea şi consumul în spaţiile comune de băuturi alcoolice şi nealcoolice, altele decât cele
comercializate în cadrul locaţiei.
Disponibilitatea extraserviciilor poate fi obţinută prin rezervare prealabilă.
În toate spaţiile închise din cadrul hotelului CLERMONT fumatul este strict interzis.
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PACHETE WELLNESS & SPA
Prevenţie sau tratament? Însănătoşire sau relaxare? Alegeţi pachetul de servicii în funcţie de obiectivele dorite!
„STRESUL ESTE PENTRU ALŢII”
Se adresează persoanelor adulte active, cu profesii solicitante pentru sistemul neuro-psihic, cu perturbări ale
bioritmurilor somn-veghe şi repaus- efort. Anumite proceduri de tratament prestate în cadrul Hotelului Clermont (electroterapie,
masaj, kinetoterapie), posibilităţile de petrecere a timpului liber prin diverse activităţi (fotbal, floorball, tenis de câmp, paintball,
tir cu arcul, bowling, biliard, tenis, baschet, badminton) dar mai ales efectele relaxante şi sedative ale climatului staţiunii
Covasna, contribuie la înlăturarea efectelor stresului cotidian, la ameliorarea capacităţii funcţionale a organismului şi a
capacităţii de muncă, la reducerea medicaţiei utilizate. În completare puteţi opta pentru serviciile din cadrul Centrului de
Înfrumuseţare şi Întreţinere.
Recomandări medicale: stările de stres, afecţiunile reumatismale, obezitatea, hipertensiunea arterială, tulburările circulatorii
periferice.

“O INIMĂ SĂNĂTOASĂ”
Programul “O INIMĂ SĂNĂTOASĂ” se adresează cu precădere persoanelor suferind de afecţiuni cardiovasculare şi
a celor cu hipertensiune arterială. Respectarea perioadei minime recomandate precum şi repetabilitatea în timp a tratamentului
(de 2 ori pe an) cresc foarte mult eficienţa acestuia în cadrul Centrului de Sănătate Clermont. Procedurile efectuate au la bază
resursele locale unice la nivel european: aerul puternic ionizat negativ, gazul mofetic şi abundenţa apelor minerale de calitate
regăsite în întreaga staţiune Covasna.
Recomandări medicale: afecţiuni cardiovasculare compesate (cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială, sechele infarct
miocardic, valvulopatii, sechele tromboflebite profunde şi superficiale, boală varicoasă, tulburări circulatorii periferice),
afecţiuni reumatice şi afecţiuni asociate (afecţiuni metabolice şi de nutriţie, nevroză astenică).

Perioadă pachet
6 - 9 NOPŢI
Cazare Standard
Cazare Executive
Cazare Junior Suite
Cazare Senior Suite
Cazare Presidential Suite

10-15 NOPŢI
Cazare Standard
Cazare Executive
Cazare Junior Suite
Cazare Senior Suite
Cazare Presidential Suite

MINIM 16 NOPŢI
Cazare Standard
Cazare Executive
Cazare Junior Suite
Cazare Senior Suite
Cazare Presidential Suite
Demipensiune* (a la carte)
Pensiune complete* (a la carte)
Procedură medicală suplimentară

01.07 - 31.08.2021
SINGLE

347
391
479
589
666

DOUBLE SINGLE

435
479
561
715
803

SINGLE

325
374
451
556
633

Tarif/noapte/cameră
01.05 - 30.06.2021 &
01.09 – 30.09.2021

330
374
457
567
655

DOUBLE SINGLE

Observaţii

06.01 - 30.04.2021
&
01.10 - 23.12.2021

DOUBLE

SINGLE

DOUBLE

407
451
539
693
781

303
352
435
545
627

374
424
506
660
754

DOUBLE

SINGLE

DOUBLE

Tarifele de cazare includ:
mic dejun
consultaţia medicală
3 proceduri medicale/noapte
(cu excepţia zilei de check-in);

413
457
534
688
765

308
352
435
539
616

385
435
512
666
748

286
330
407
517
594

358
402
479
633
715

SINGLE

DOUBLE

SINGLE

DOUBLE

SINGLE

DOUBLE

314
358
435
539
605

396
440
517
666
743

292
336
413
517
594

374
418
495
644
1
726

270
314
391
495
572

341
385
462
611
693

65
100
13

130
200
13

65
100
11

130
200
11

55
85
10

Tarifele de cazare din prezenta ofertă
sunt valabile doar pentru pachete
ce includ credit restaurant.

În ziua de check-in nu se efectuează
tratament balnear.
Procedurile medicale se efectuează de
luni până sâmbătă, inclusiv cele
aferente zilelor de duminică (unde este
cazul).

110
170
10

Pentru aceste pachete
nu este necesară
trimitere de la medicul de familie!

credit restaurant/cameră/noapte
Sumele neutilizate nu se returnează
Tarif/procedură

* În anumite perioade există posibilitatea de a opta pentru cină în regim bufet; disponibilitatea (şi tariful) acestui
serviciu va fi anunţată la check-in
Servicii INCLUSE: acces piscină, saună uscată, saună umedă, sală fitness, jacuzzi exterior, parcare supravegheată
şi internet.
De la recepţie puteţi obţine diverse jocuri pentru petrecerea timpului liber (table,
şah, rummy, cărţi de joc). Copiii până la 6 ani beneficiază de gratuitate la mic
dejun şi cazare în cameră cu părinţii (fără pat suplimentar).
Copiii cu vârsta de 7-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare în cameră cu părinţii (fără pat suplimentar) iar tariful
pentru mic dejun este de 20/lei/noapte. Tariful pentru serviciul “Pat suplimentar” este de 55 lei/noapte.
Copiii peste 12 ani sunt consideraţi adulţi. Se aplică tariful “Supliment adult” în valoare de 80 lei/noapte (mic dejun
inclus).
!!! Check-in-ul se efectuează după ora 16:00 iar check-out-ul până cel târziu la
ora 12:00 p.m. În toate spaţiile închise din cadrul hotelului CLERMONT
fumatul este strict interzis.
Nu este permis accesul în hotel cu animale de companie.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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Nu se acceptă introducerea şi consumul în spaţiile comune din hotel de produse alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice,
altele decât cele comercializate în cadrul locaţiei.
Procedurile nerecomandate de către medicul balneolog NU SE POT efectua pe propria răspundere.
Procedurile ce pot fi recomandate de către medicul balneolog în urma consultaţiei medicale de specialitate, pentru fiecare pachet
în parte sunt: mofetă (emanaţii de bioxid de carbon), băi carbogazoase cu apă minerală, hidroterapie (duş subacval, băi
galvanice), aerosoli, electroterapie (curenţi diadinamici, curenţi interferenţiali, curenţi Trabert, magnetodiaflux, raze unde
scurte, ultrasunete, terapie laser), masoterapia (masaj medical uscat, masaj limfatic), kinetoterapia individuală sau de grup,
climatoterapia sedativă (aer puternic ionizat negativ).

PACHETE SPECIALE
Recunoscută pe plan naţional şi internaţional, staţiunea balneoclimaterică Covasna se bucură de un climat
blând, de o mare varietate a factorilor naturali de cură, de bogate resurse hidrominerale şi carbogazoase, toate
folosite cu succes pentru refacerea organismului uman. Hotelul Clermont, ca parte integrantă a unui peisaj deosebit
de pitoresc, în mijlocul naturii, constituie locul ideal pentru a evada din viaţa cotidiană agitată. De asemenea, în
Valea Zânelor veţi găsi liniştea pe care o căutaţi, aerul curat şi frumuseţea naturii specifică zonei de munte.
Perioada valabilitate: 02.01.2021 – 22.12.2021
Deoarece relaxarea este un procedeu complex, adresat deopotrivă corpului şi spiritului, Hotelul Clermont
vă pune la dispoziţie o combinaţie inedită de activităţi de agrement, sport, relaxare şi tratament care contribuie la
refacerea tonusului muscular şi mental, oferind o recuperare completă celor care optează pentru o vacanţă benefică
în cadrul hotelului.

RELAXARE ÎN NATURĂ
Pachetul “Relaxare în natură” este alegerea ideală pentru un concediu de odihnă şi relaxare la hotel
Clermont fără condiţionări legate de program sau disponibilitatea serviciilor.
Tip cameră

Tarif
noapte/cameră
- regim single -

Tarif
noapte/cameră
- regim single -

Tarif
noapte/cameră
- regim double 3-5 nopţi

Tarif
noapte/cameră
- regim double Durată sejur
minim 6
nopţi
Standard
385
495
369
479
Executive
435
545
418
528
Junior Suite
512
638
490
611
Senior Suite
633
781
605
759
Presidential Suite
677
825
655
803
Pachetul este valabil doar pentru sejururi de minim 3 zile. Tarifele sunt aplicate pentru fiecare noapte de cazare.
Pachetul/persoană cuprinde:
o cazare cu mic dejun inclus;
o masă cont în valoare de 60 lei/noapte/persoană. Sumele neutilizate NU SE RETURNEAZĂ.

CLERMONT EXTRA
Pachetul “Clermont Extra este soluţia potrivită pentru îmbunătăţirea stării generale a organismului într-un timp relativ
scurt şi cu un buget prestabilit. Este varianta ideală pentru un pachet motivaţional.
Tip cameră
Regim de cazare
Durata pachet
Standard
Executive
Junior Suite
Senior Suite
Presidential
Suite
Pachetul/cameră
include:

Observaţii

- Single 2 NOPŢI

858
957
1111
1364
1452
cazare 2
nopţi cu mic
dejun;
credit servicii
200 lei.

- Double -

1155
1254
1441
1738
1837
cazare 2
nopţi cu mic
dejun;
credit servicii
de
400 lei.

Tarif pachet/ cameră
- Single - Double 3 NOPŢI

1238
1386
1617
1980
2112

1683
1832
2112
2541
2673

cazare 3
cazare 3
nopţi cu mic
nopţi cu mic
dejun;
dejun;
credit servicii
credit servicii
de
de
300 lei.
600 lei.
Sumele neutilizate NU SE
RETURNEAZĂ

- Single 4 NOPŢI

1573
1771
2057
2541
2717
cazare 4
nopţi cu mic
dejun;
credit servicii
de
350 lei.

- Double -

2134
2332
2662
3234
3432
cazare 4
nopţi cu mic
dejun;
credit
servicii de
700 lei.

Iasi, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter, CP 700160
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COVASNA
HOTEL: MONTANA 2*/3*
PACHETE PENTRU “O INIMĂ SĂNĂTOASĂ”
Cazare: camera DBL, TV, baie cu duş
Loc în DBL 2* 7 nopți, pensiune
completa meniu fix+TR (18proceduri cu
bilet de trimitere)
Loc în DBL 3* 7 nopți, pensiune
completa bufet+TR (18proceduri cu bilet
de trimitere)
Loc în DBL 2* 10 nopți, pensiune
completa meniu fix +TR (24proceduri cu
bilet de trimitere)
Loc în DBL 3* 10 nopți, pensiune
completa bufet+TR (24proceduri cu bilet
de trimitere)
Loc în DBL 2* 12 nopți, pensiune
completa meniu fix +TR (30proceduri cu
bilet de trimitere)
Bonus 2 proceduri SPA
Loc în DBL 3* 12 nopți, pensiune
completa bufet+TR (30proceduri cu bilet
de trimitere)
SUPLIMENT
Loc în DBL2* 1 noapte, pensiune
completa meniu fix +TR (3proceduri cu
bilet de trimitere)
SUPLIMENT
Loc în DBL 3* 1 noapte, pensiune
completa bufet+TR (3proceduri cu bilet
de trimitere)
SUPLIMENT
SINGLE 2*
SUPLIMENT
SINGLE 3*

04.04-30.04
16.11-20.12
809 LEI/PERS.

01.05-31.05
16.10-15.11
879 LEI/PERS.

01.06-30.06
01.09-15.10
970 LEI/PERS.

01.07-31.08
1012 LEI/PERS.

1033 LEI/PERS.

1173 LEI/PERS.

1278 LEI/PERS.

1341 LEI/PERS.

1130 LEI/PERS.

1230 LEI/PERS.

1360 LEI/PERS.

1420 LEI/PERS.

1450 LEI/PERS.

1650 LEI/PERS.

1800 LEI/PERS.

1890 LEI/PERS.

1336 LEI/PERS.

1456 LEI/PERS.

1612 LEI/PERS.

1684 LEI/PERS.

1720 LEI/PERS.

1960 LEI/PERS.

2140 LEI/PERS.

2248 LEI/PERS.

133 LEI/PERS.

143 LEI/PERS.

156 LEI/PERS.

162 LEI/PERS.

165 LEI/PERS.

185 LEI/PERS.

200 LEI/PERS.

209 LEI/PERS.

20 LEI/ZI

30 LEI/ZI

45 LEI/ZI

50 LEI/ZI

35 LEI/ZI

45 LEI/ZI

55 LEI/ZI

65 LEI/ZI

Pentru beneficiarii de pachet de 2*: Pentru pachetele de servicii cu meniu fix, servirea se va face cu caserole si tacamuri de unica folosinta. Pachetele cu
mancare vor fi aduse la camera de catre personalul hotelului.
Pentru beneficiarii de pachet de 3*: Pentru pachetele de servicii cu meniu bufet - va putea fi luat in sistem "take-away”. Preparatele sunt expuse pe masa
bufet astfel clientii sa-si poata alege ce doresc sa consume (fara ca sa le poata atinge, ci doar vizualiza) si chelnerii (echipati cu manusi si masti de
protectie) ii vor servi (vor pune portiile de mancare in caserole si tacamuri de unica folosinta).
Mesele se pot servi atat in camera, cat si pe terasa care a fost special amenajata cu corturi/umbrele individuale, dotate cu mese si banci, intr-o zona plina
de verdeata (copaci, arbusti), iar turistii pot considera astfel ca iau masa "la picnic" !

FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copiii cu vârsta până la maxim 5 ani beneficiază de cazare gratuită dacă nu solicită pat suplimentar.
Tarife
Copii 5-11,99 ani
Copii 12-17,99 ani
Pat suplimentar cu mic dejun meniu fix
45
55
Pat suplimentar cu Pensiune complete meniu 63
90
fix
Pat suplimentar cu mic dejun BUFET
50
65
Pat suplimentar cu Pensiune complete 73
110
BUFET
PS: Hotel cu condiții modeste!

Al doilea copil 5-9,99 ani
15 lei mic dejun bufet
38 lei pensiune complete bufe

10 lei mic dejun meniu fix
28 lei pensiune complete men
fix

Iasi, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter, CP 700160
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PACHET ODIHNA
Loc în DBL 2*, Mic dejun meniu fix
Loc în DBL 2*, Pensiune completă meniu
fix
Loc în DBL 2*, Mic dejun bufet
Loc în DBL 2*, Pensiune completă bufet

04.04-30.04
16.11-20.12
81 LEI/PERS.
119 LEI/PERS.

01.05-31.05
16.10-15.11
91 LEI/PERS.
129 LEI/PERS.

01.06-30.06
01.09-15.10
104 LEI/PERS.
142 LEI/PERS.

01.07-31.08
110 LEI/PERS.
148 LEI/PERS.

103 LEI/PERS.
151 LEI/PERS.

123 LEI/PERS.
171 LEI/PERS.

138 LEI/PERS.
186 LEI/PERS.

147 LEI/PERS.
195 LEI/PERS.

În perioada 01.06-15.10 nu se acceptă valorificarea serviciilor cu mic dejun

INSCRIERI TIMPURII până la 31.03.2021
Cazare: camera DBL, TV, baie cu duş
Loc în DBL 2* 7 nopți, pensiune
completa meniu fix+TR (18proceduri cu
bilet de trimitere)
Loc în DBL 3* 7 nopți, pensiune
completa bufet+TR (18proceduri cu bilet
de trimitere)
Loc în DBL 2* 10 nopți, pensiune
completa meniu fix +TR (24proceduri cu
bilet de trimitere)
Loc în DBL 3* 10 nopți, pensiune
completa bufet+TR (24proceduri cu bilet
de trimitere)
Loc în DBL 2* 12 nopți, pensiune
completa meniu fix +TR (30proceduri cu
bilet de trimitere)
Bonus 2 proceduri SPA
Loc în DBL 3* 12 nopți, pensiune
completa bufet+TR (30proceduri cu bilet
de trimitere)
SUPLIMENT
Loc în DBL2* 1 noapte, pensiune
completa meniu fix +TR (3proceduri cu
bilet de trimitere)
SUPLIMENT
Loc în DBL 3* 1 noapte, pensiune
completa bufet+TR (3proceduri cu bilet
de trimitere)
SUPLIMENT SINGLE 2*
SUPLIMENT SINGLE 3*

04.04-30.04
16.11-20.12
753 LEI/PERS.

01.05-31.05
844 LEI/PERS.

956 LEI/PERS.

1124 LEI/PERS.

1050 LEI/PERS.

1180 LEI/PERS.

1340 LEI/PERS.

1580 LEI/PERS.

1240 LEI/PERS.

1396 LEI/PERS.

1588 LEI/PERS.

1876 LEI/PERS.

125 LEI/PERS.

138 LEI/PERS.

154 LEI/PERS.

178 LEI/PERS.

20 LEI/ZI
35 LEI/ZI

30 LEI/ZI
45 LEI/ZI

1.Serviciile si pachetele care conțin tratament se valorifică doar în baza unui bilet de trimitere pentru servicii
medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate românesc, cu precizarea numărului de contract cu C.A.S. ,
dovada de asigurat (adeverință de la locul de muncă sau cupon de pensie) si cardul de sănatate activat.
În cazul în care turiștii nu prezintă biletul de trimitere, pentru tarifele/pachetele cu tratament inclus, se va
plăti un supliment de 60 lei /zi (pentru fiecare zi de tratament a sejurului).
2.Tratamentul balnear înclude 1 consultație înițială, 1 consultație finală si un număr de proceduri pe zi
conform specificațiilor pachetului, cu excepția sâmbetelor, duminicilor si a sărbatorilor legale.
Taxa de stațiune de 1% din prima noapte de cazare se achită la recepție
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Covasna
Hotel: TTS SPA& Wellness 4*
Tarife cazare + mic dejun
TIP CAMERA
single room
twin room
standard twin room
premier room
family suite
deluxe suite
presidential suite
•
•
•

TARIF
315 ron
415 ron
335 ron
365 ron
335 ron
315 ron
295 ron
575 ron
725 ron
815 ron

REGIM SINGLE /
DOUBLE
single
double
single
double
regim single
double
regim single
double
double
double

tarifele includ mic dejun in valoare de 35 ron
tarifele nu includ taxa de statiune (1ron/pax/zi)

IZVOR DE SANATATE (Sejur minim 5 nopti)
372 ron / zi / cam sgl
546 ron / zi / cam dbl
Servicii incluse :
•
Cazare cu mic dejun inclus
•
Parcare gratuita
•
Consultatie medicala
•
3 proceduri / pers / zi
•
Masa cont – 50 ron / pers / zi
•
Acces gratuit la piscina, sauna, salina
•
Acces gratuit la billiard si tenis de masa

REFRESH 3+ (minim 3 nopti)
481 ron / zi / cam sgl
718 ron / zi / cam dbl
Servicii incluse :
•
Cazare cu mic dejun inclus
•
Parcare gratuita
•
Masa cont 50 ron/ pers / zi
•
1 Dus Vichy / sejur
•
1 masaj de relaxare 30’ / pers / zi ( 2 zile )
•
1 masaj facial / pers / sejur
•
Acces gratuit la piscina, sauna, salina
•
Acces gratuit la sala de jocuri – billiard si tenis de masa
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HOT & ZEN (minim 2 nopti)
759 ron / sejur / cam sgl
1032 ron / sejur / cam dbl
Servicii incluse :
•
Cazare cu mic dejun inclus – 2 NOPTI
•
Parcare gratuita
•
1 jacuzzi / pers / sejur
•
1 masaj de relaxare 30’ / pers / zi
•
1 masaj limfatic / pers / sejur
•
Acces gratuit la piscina, sauna, salina
•
Acces gratuit la sala de jocuri – billiard si tenis de masa

TTS DELUXE (Sejur 2 nopti)
2035 / sejur / 2 pax
Servicii incluse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cazare cu mic dejun inclus in apartamentele Deluxe si Prezidential
Parcare gratuita
Sampanie in camera
Cos fructe in camera
Aranjament floral in camera
1 Dus Vichy cu masaj si scrub / pers / sejur
1 masaj de relaxare cu pietre vulcanice si aromaterapie / pers / sejur
Acces gratuit la piscina, sauna, salina
Acces gratuit la sala de jocuri – billiard si tenis de masa

Hotelul TTS Spa&Wellness Covasna este situat la 564m altitudine, în renumită zona Valea Zânelor, feerie
a staţiunii Covasna
Cu o capacitate maximă de 116 locuri dispuse în 58 de camere şi apartamente, din care un apartament
Prezidenţial, un apartament Deluxe şi trei apartamente Family, Hotelul TTS**** Spa&Wellness Covasna,
oferă clienţilor posibilitatea de refacere, relaxare şi odihnă deplină.
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Stațiunea: Cund, jud. Mureș
Valea Verde Retreat 3* (margarete)
Lei/cameră/noapte

weekend : Vineri-Sambata

Tip/denumire de camera

cazare

Apartament Valea Verde - nr.l

-

695

593

695

Camere Valea Verde - nr. 213A
Apartment Yard - nr. 1
Camere Reussdorfer-Hof - nr. 1 -9
Apartment Cund - nr. 1
Camere Yard - nr. 2-4

-

641

539

641

-

614

512

614

-

588

485

588

-

561

458

561

-

507

404

507

-

507

404

507

Camera Cund nr.2
Casa de vacanta SAMWAYS Casa de vacanta
BIERZAHN Casa de vacanta JOHHAN

cazare cu mic dejun

week : Duminica-Joi
cazare

cazare cu mic dejun

809

-

809

-

701

-

701

-

539

-

539

-

Familia noastră a petrecut mulţi ani renovând cele mai frumoase case pe care Transilvania le ascundea, case cărora le-am redat farmecul tipic al locului, dar și
confortul zilelor noastre. Le găsiţi pe toate în Cund, România, la Valea Verde Retreat, unde au primit o nouă viaţă. Astăzi, oaspeţii noștri se pot bucura de patru
apartamente confortabile în clădirea principală, lângă Restaurant, fiecare cu intrare separată și câte o terasă spaţioasă. Cei care doresc să intre mai profund în viaţa
rurală, vor fi fermecaţi de camerele noastre duble sau de casele renovate din sat (situate la aproximativ 300-400 m distanţă de Restaurantul Valea Verde). În procesul
de infuzie a tradiţiei cu spiritul conteporan, ceea ce ne-a ghidat au fost păstrarea accentelor locale (aragaz, mobilier din lemn manual), reintegrarea valorilor vechi în
viaţa modernă și manifestarea pasiunii noastre pentru detalii.
Toate spaţiile de cazare din sat sunt autorizate de către Autoritatea Română de Turism și clasificate cu 2 sau 3 „margarete” (sistemul de clasificare a spaţiilor de cazare
de turism rural).
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Curtea de Argeș
Pensiunea: Casa Domnească 4*
TIP CAMERA/room type

03.01.2021 – 30.04.2021/
01.10.2021 – 29.12.2021
Cazare cu mic dejun si
Cazare cu mic dejun, acces SPA si
acces SPA / Bed &
CINA / Bed, breakfast ,
Breakfast& SPA access
DINNER and SPA access

CAMERA DUBLA/ Double room
CAMERA TWIN/ Twin room

250 LEI/cam/zi

330 LEI/cam/zi

250 LEI/cam/zi

330 LEI/cam/zi

GARSONIERA/Minisuite

280 LEI/cam/zi

360 LEI/cam/zi

APARTAMENT
CAMERA SINGLE/Single room

300 LEI/cam/zi
230 LEI/cam/zi

380 LEI/cam/zi
255 LEI/cam/zi

TIP CAMERA/room type

01.05.2021 - 30.09.2021
Cazare cu mic dejun si
Cazare cu mic dejun, acces SPA si
acces SPA / Bed &
CINA / Bed, breakfast ,
Breakfast& SPA access
DINNER and SPA access

CAMERA DUBLA/ Double room
CAMERA TWIN/ Twin room

300 LEI/cam/zi

350 LEI/cam/zi

300 LEI/cam/zi

350 LEI/cam/zi

GARSONIERA / Minisuite

335 LEI/cam/zi

380 LEI/cam/zi

APARTAMENT
CAMERA SINGLE / Single room

350 LEI/cam/zi
250 LEI/cam/zi

400 LEI/cam/zi
275 LEI/cam/zi

NOTĂ:
a) la apartament si garsoniera tarifele sunt pentru doua persoane; in cazul in care se doreste folosirea canapelelor se percepe un
tarif suplimentar de 50 lei/pers/zi – cazare cu md si SPA sau 90 lei/pers/zi- cazare cu md, SPA si cina - pentru fiecare persoana in
plus;
b) pentru copiii sub 10 ani, daca nu se doreste pat suplimentar sau folosirea canapelelor din apartament si garsoniera, cazarea este
gratuita..
c) pentru al III-lea loc în camerã se percepe un tarif de 50 lei/pers/zi – cazare cu md si SPA sau 90 lei/pers/zi- cazare cu md, SPA
si cina; .
d) la Pensiunea Casa Domneasca NU ESTE permis accesul animalelor de companie;
e) nu se accepta in restaurantul pensiunii introducerea si consumul de bauturi alcoolice/racoritoare/apa din afara acestuia;
f) Check-in-ul se face intre orele 14-18 (dupa ora 18 trebuie comunicata receptiei ora de sosire la tel 0755134819 / 0248721008);
check-out-ul se face pana la ora 12;
g) Micul dejun se serveste intre orele 8-10; Program restaurant 10-22; Program zona de agrement 10-22;
h) Pensiunea are cele 12 camere dispuse la etajul 1 si etajul 2, insa NU dispune de lift. Accesul se face doar pe scari
i) Pensiunea dispune de parcare proprie
pentru perioadele: PASTI 2021, Rusalii 2021, 1 Mai 2021, Craciun 2021, Revelion 2022 se vor practica tarife speciale
SUPLIMENTAR
Pentru masaj, care se face doar la solicitare, tariful este de 75 lei/pers/ora
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Deva
Hotel: Sarmis 3*
Camera 3
stele
Cameră
dubla
Camera
single
Apartament

Tarife
Ianuarie-februarie
Noiembrie-decembrie
200

Tarife
Martie-Ocombrie
235

165

200

330

330

Toate tarifele includ micul dejun (20 Ron).

Amplasat pe strada principală a oraşului medieval din Deva, hotelul Sarmis este la numai 700 de metri de
gară şi de staţia de autobuz. Proprietatea oferă acces gratuit la Wi-Fi şi parcare gratuită.
Toate camerele şi apartamentele au un balcon, TV prin cablu, o baie şi un minibar. Unele oferă şi un living
separat cu zonă de şedere.
Oaspeţii se pot bucura de preparate din bucătăria românească şi internaţională în restaurantul Sarmis, în
interior sau pe terasă.
Cazare: 118 camere single, duble şi apartamente
Dotări camere: internet, televizor, cablu TV, telefon, minibar, cabină duş sau baie cu cadă, uscător de păr
Servicii oferite la cazare incluse în tarif: mic dejun, parcare proprie în aer liber.
Restaurant & bar: 1 restaurant cu 120 de locuri, 1 salon mic dejun cu 36 de locuri, 1 terasă cu 40 de locuri
Sală de conferinţă: 1 sală cu 40 de locuri dotată cu: videoproiector, flipchart, ecran şi acces internet.
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Durău
Hotel Bistrita 4*
Tip cameră
Tarif (lei/noapte)
Cameră dublă în regim single
210 lei
Camera dublă
255 lei
Apartament standard
375 lei
Apartament VIP
465 lei
*Tarifele includ mic dejun
Copiii sub 6 ani beneficiază de gratuitate;
Copiii peste 6 ani și al treilea adult (în cadrul apartamentelor) achită suplimentar
40 lei/persoană, când este folosit un pat suplimentar.
Hotelul Bistriţa se află la poalele Masivului Ceahlău, în staţiunea de schi retrasă Durău.
Proprietatea oferă servicii de masaj şi are o terasă, o saună şi un restaurant.
Toate camerele hotelului Bistriţa sunt decorate cu mobilier clasic din lemn. Includ o zonă de
relaxare cu TV cu ecran plat, un minibar şi o baie privată cu articole de toaletă. Oaspeţii au
acces la o parcare privată gratuită, iar conexiunea WiFi este gratuită în toate zonele hotelului.
Oaspeţii beneficiază de intrare gratuită la clubul de noapte al proprietăţii. La cerere şi la un
cost suplimentar se pot organiza activităţi la care pot participa şi copiii, cum ar fi trasee
montane cu ghid, tururi cu bicicleta şi excursii cu barca pe lac.
Hotelul este situat la 200 de metri de Mănăstirea Durău şi de autogara locală. Cea mai
apropiată pârtie de schi se află la 300 de metri. Lacul Bicaz poate fi accesat cu maşina în 30
de minute.
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Durau
HOTEL BRADUL*** - cota 800
CAZARE

05.01.21-30.06.21 si
11.09.202121.12.2021

Dubla sau single

135 lei/noapte
230 lei/noapte

135 lei/noapte
230 lei/noapte

160 lei/noapte
285 lei/noapte

50 lei/pers/zi

50 lei/pers/zi

60 lei/pers/zi

(nu sunt obligatorii)

(nu sunt obligatorii)

(obligatorii)

Apartament(3 pers
sau 2 adulti si 2 copii
pana la 10 ani)
Masa cu bonuri valorice

01.07.21-15.07.21 ȘI
26.08.21-10.09.21

16.07.21-25.08.21

Facilități copii:










Pentru 1 copil de la 0-10 ani in camera cu parintii fara pat suplimentar cazarea este gratuita; pentru pat
suplimentar se achita 1/4 din c/v camerei dbl
Pentru 1 copil de la 10-14 ani este necesar pat suplimentar si se achita 50% din cazare
Copiii peste 14 ani achita integral
Pentru 2 adl si 2 copii cu varsta peste 10 ani cazarea este obligatorie in 2 camere duble

Facilităţi hotel:
Situat la 250 de metri de pârtiile de schi din Durău, în Munţii Ceahlău, hotelul Bradul oferă un
restaurant, acces gratuit la internet Wi-Fi şi camere cu balcon şi vedere la munte sau la pădure.
Fiecare cameră are minibar, TV prin cablu şi o baie cu cadă şi articole de toaletă gratuite. La cerere,
este disponibil un uscător de păr.
Restaurant 196 locuri, bucatarie clasica si traditionala
Sala de sedinte
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Durau
HOTEL BRÂNDUȘA 2*
CAZARE

05.01.21-30.06.21 si
11.09.202121.12.2021

01.07.21-15.07.21 ȘI
26.08.21-10.09.21

16.07.21-25.08.21

Cameră dublă/single
Cameră triplă
Suită
Masa cu bonuri valorice

115 lei/noapte
140 lei/noapte
200 lei/noapte

125 lei/noapte
160 lei/noapte
215 lei/noapte

150 lei/noapte
190 lei/noapte
250 lei/noapte

50 lei/pers/zi

50 lei/pers/zi

60 lei/pers/zi

(nu sunt obligatorii)

(nu sunt obligatorii)

(obligatorii)

*Tarifele nu includ mic dejun
Politica copii:
1 copil
- 0 -10 ani in camera cu parintii fara pat suplimentar,fara costuri;daca solicita pat suplimentar
achita ¼ din c/ valoarea camerei duble(primeste camera tripla)
- 0-14 ani, obligatoriu pat suplimentar, achita ¼ din c/valoarea camerei duble (primeste camera
tripla)
Peste 14 ani achita integral
2 copii
- 0-10 ani-camera tripla (achita c/v camerei duble+1/4 din c/v camerei triple)
- 2 copii peste 10 ani -2 camere duble
MASA SE SERVESTE LA RESTAURANTUL BRADUL***

Hotel Brandusa** este situat in centrul statiunii Durau si dispune de 42 locuri de cazare
repartizate astfel: 12 camere duble, 3 camere triple si 3 apartamente.
Toate camerele au baie proprie, telefon, TV cablu si balcon.
Restaurantul hotelului are capacitatea de 150 locuri si va asteapta sa petreceti o seara de neuitat
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servind preparate traditionale si bauturi dintre cele mai rafinate.
In cadrul hotelului mai puteti gasi: bar, sala de conferinte, biliard si parcare.
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Durău
Pensiunea Vânătorul
*Tarifele includ mic dejun
 camera matrimoniala =280 lei /zi
 apartament (4 locuri ) =460 lei /zi
 bungalow (4 locuri ) =420 lei
In pretul cazarii este inclus mic dejun ,acces SPA, teren de sport.
Masaj terapeutic la Pensiunea Vânătorul contra cost
– Consiliere spirituala a cauzei bolilor
– ridicarea nivelului vibratiei spirituale conditie esentiala a homeostaziei
– dietoterapie-alimentatie corecta
– respiratie corecta
– exercitii fizice de intretinere corporala
– terapie cu plante medicinale, apiterapie- bioterapie, hidroterapie
– Proceduri terapeutice(presopunctura,
– reflexodiagnostic, reflexoterapie, protectie, auriculoterapia, elongatia,etc.
– Masajul somatic
– Drenajul limfatic
– Masajul terapeutic
– Masaj tuina, hara,sugiok, ventuzare,etc.
– Masajul cu guasa
– Masajul bioenergetics
PENSIUNEA VANATORUL este situata in statiunea Durau (jud Neamt) la poalele Muntelui Ceahlau la 87 km de
Piatra Neamt si la 65 km de Bicaz.
Inconjurata de brazi seculari, Pensiunea este asezata pe un platou izolat de alte asezaminte, la poalele muntelui
Ceahlau. Mirosul de cetina si rasina, sunetul paraului care curge in vecinatate, privelistea minunata ce se desfasoara
oriincotro privesti, aerul puternic ozonificat si linistea intrerupta doar de cantecele pasarilor te scot in afara timpului si
te introduc intr- un loc de poveste.
Un loc in care timpul nu a stricat nimic. Mai departe, simturile sunt captate de arhitectura pensiunii, amestestec perfect
intre modern si rustic. Placata cu esente de lemn, atat in exterior, cat si in interior, aroma placuta degajata de lemn te
imbie suav.

Cele patru casute tip camping (de 4 locuri), supraetajate fiecare, sunt asezate in stanga pensiunii; au grup
social si dusuri proprii, dar si de incalzire asigurata de centrala pensiunii.
Casutele dispun de gratar (gratarul poate fi folosit doar cu acordul directorului Pensiunii Vanatorul) si mici
terase in fata, de unde poti admira peisajul muntelui Ceahlau.
Apartamentele cu doua camere sunt situate in partea frontala a Pensiunii Vanatorul si dispun de privelistea
splendida spre muntele Ceahlau direct din camera.
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Fântânele, jud Cluj
Hotel: Bianca 3*
Camera 3 stele
Cameră dubla

Tarife
16.12-15.01, 01.07-31.08
200

Tarife
16.01-30.06, 01.09-15.12
175

Camera single
Apartament

165
260

145
245

Toate tarifele includ micul dejun (22 Ron).

Cazare: 30 camere single, duble si apartamente;
Dotări camere: televizor, cablu TV, telefon, minibar, cabină duş sau baie cu cadă, uscător păr.
Servicii oferite la cazare incluse în tarif : mic dejun, parcare proprie în aer liber.
Restaurant: 1 restaurant cu 80 locuri, bar de zi, separeu cu 16 locuri, terasă cu 24 locuri.

Staţiunea Fântânele e situată la o altitudine de 1050 m, în comuna Râşca din judeţul Cluj, între Munţii Gilău
şi Vlădeasa, pe malul Lacului Fantanele. Nu are statut oficial de localitate, ci numai de staţiune climaterică de
interes local. Este greşit numită uneori Beliş-Fântânele, sau Fântânele-Beliş, datorită apropierii de satul Beliş.
Staţiunea este căutată mai ales pentru odihnă şi relaxare.
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Stațiunea: Geoagiu Bai
Hotel: Germisara 4*
TARIFE “Pachet Cazare cu Demipensiune” – ANUL 2021
Perioada

Loc în
camera
dubla/
noapte

Supliment
camera
single/
noapte

Apartame
nt/ noapte

Supliment
balcon
camera
dublasingle /
noapte

Supliment
front view
camera
dublasingle/
noapte

Suplim
ent
copil

Suplim
ent
copil

2–6
ani

7 – 13
ani

03.05 –
29.05.2021

197

118

615

34

25

44

93

30.05 –
10.07.2021

212

123

640

34

25

49

103

11.07 –
11.09.2021

221

133

713

34

25

59

113

12.09 –
23.12.2021

177

103

581

34

25

34

84

• Cazare conform opțiunii ( camera dubla sau camera single )
• Masa : mic dejun si cina ( bufet suedez )
• Ziua hotelieră începe la ora 16.00 (ora de la care camera poate fi ocupată / check-in). Ziua hoteliera se
termina la ora 12.00 (ora până la care trebuie eliberată camera / check-out ).
• Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) si 14 ani (exclusiv) cazat împreună cu părinții, fără pat
suplimentar, se achită un „Supliment copil”, conform grilei din tabel.
• Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu valoarea unui loc in camera dublă
conform grilă.
• Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
.
Facilităţi generale GRATUITE :
• Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 03.04 - 15.09.2021

• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC .
• Accesul la sauna umedă si uscată.
• Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii.
Observaţii !!
• Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații contractuale.
• Facilităţile generale GRATUITE sunt oferite în limita disponibilității şi pe durata programului de funcționare
afişat .

Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate să se prezinte la consultația medicala cu
documentele ce contin informații cu privire la boala/bolile pe care doresc sa le trateze, cât și pentru
afecțiunile asociate
Unele proceduri sau servicii sunt restricționate potrivit legislației și hotârârilor legate de protecția la
răspândirea Covid-19.
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TARIFE “PACHET CAZARE CU TRATAMENT BALNEAR 5 NOPŢI” PENSIUNE COMPLETĂ – ANUL 2021
Supliment
Loc
Suplime
Suplime
Supliment
Suplime
front view
balcon
nt
nt
Perioada
în
Apartame
camera
nt
camera
copil
copil
came
nt
dubla-single
single
dubla2 – 6 ani
7 – 13 ani
ră
single
dubl
ă
03.05 –
29.05.2021

1161

344

3469

172

123

128

256

30.05 –
10.07.2021

1230

359

3592

172

123

133

261

11.07 –
11.09.2021

1264

369

3961

172

123

138

266

12.09 –
10.12.2021

1073

330

3296

172

123

108

212

Detalii “PACHET CAZARE CU TRATAMENT BALNEAR 5 NOPŢI - PENSIUNE COMPLETA”:

Cazare
Masă
Tratament
Intrare
Ieşire

- 5 nopţi / 6 zile în camera dubla sau single – conform opţiunii
- 1 x Cină (Duminică), 4 x Pensiune completa, 1 x Mic Dejun
- 3 proceduri / zi / persoană ( luni-vineri, începând cu orele 07:15 )
- Duminică (începând cu orele 16.00)
- Vineri (până la orele 12.00)

 Consultația medicală inițială este prestată de către medicul hotelului, medic specialist de recuperare, medicină fizică
și balneologie și este inclusă în pachet;
 Tratamentul este efectuat de către personal medical cu calificare superioara de specialitate și include:
- 3 proceduri / zi / persoană, la recomandarea medicului specialist, dintre următoarele: Hidrokinetoterapie de grup în
piscina de tratament cu apă termală la 36ºC , aerosoli de grup (cu efect de salină), electroterapie (curenți
interferențiali, curenți diadinamici, curenți tens, curenți trabert), magnetoterapie cu aparatură specială de ultima
generație ASA PTM-QS și pături cu aplicatori integraţi, unde scurte cu aplicatori speciali de tip circuplodă
( focalizeaza fluxul de înaltă frecventa pe zona de tratament și crește eficiența tratamentului ), ultrasunete, aplicații
cu parafină (nu cu gel siliconic) preparată cu aparate speciale de sterilizare și pregătire a parafinei , laserterapie cu
lasere MLS de mare putere, robotizate, baie galvanică, baie cu arome;
 Masa: Mic Dejun - servit în sistem bufet, Prânz şi Cină - servit în sistem bufet, exceptând prânzul de vineri, sâmbătă şi
duminică (dacă este cazul) când este servire la farfurie “Meniul zilei” - meniu prestabilit.
 Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, fără pat suplimentar, se achită
un „Supliment copil” conform grilei din tabel, beneficiind de masă , dar fără a beneficia de proceduri terapeutice;
 Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu jumate din camera dublă conform grilă.
 Tariful este valabil doar pentru pachet de 5 nopţi sau mai mult. Pachetul nu poate avea mai puțin de 5 nopti.
 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
Facilităţi generale GRATUITE:
- Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 03.04 - 15.09.2021
• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC .
• Accesul la sauna umedă si uscată
• Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii .
Observaţii !! Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații contractuale şi sunt oferite în limita
disponibilității şi pe durata programului de funcționare afişat.
Unele proceduri sau servicii sunt restricționate potrivit legislației și hotârârilor legate de protecția la răspândirea
Covid-19.
Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate să se prezinte la consultația medicala cu
documentele ce contin informații cu privire la boala/bolile pe care doresc sa le trateze, cât și pentru afecțiunile
asociate
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TARIFE “PACHET CAZARE CU TRATAMENT BALNEAR 5 NOPŢI” DEMIPENSIUNE – ANUL 2021
Perioada

Loc
în
came
ră
dublă

Suplimen
tcamera
single

Apartamen
t

Supliment
balcon
camera
dublasingle

Supliment
front view
camera
dubla-single

Suplime
nt
copil
2 – 6 ani

Suplime
nt
copil
7 – 13 ani

03.05 –
29.05.2021

1063

344

3272

172

123

103

207

30.05 –
10.07.2021

1132

359

3395

172

123

108

212

11.07 –
11.09.2021

1166

369

3764

172

123

113

216

12.09 –
10.12.2021

974

330

3109

172

123

84

162

Detalii “PACHET CAZARE CU TRATAMENT BALNEAR 5 NOPŢI DEMIPENSIUNE”:
Cazare
Masă
Tratament
Intrare
Ieşire

- 5 nopţi / 6 zile în camera dubla sau single – conform opţiunii
- 5 x Demipensiune (cina duminica - joi), 5 x Mic Dejun (luni - vineri)
- 3 proceduri / zi / persoană ( luni-vineri, începând cu orele 07:15 )
- Duminică (începând cu orele 16.00)
- Vineri (până la orele 12.00)

 Consultația medicală inițială este prestată de către medicul hotelului, medic specialist de recuperare, medicină fizică
și balneologie și este inclusă în pachet;

 Tratamentul este efectuat de către personal medical cu calificare superioara de specialitate și include:
- 3 proceduri / zi / persoană, la recomandarea medicului specialist, dintre următoarele: Hidrokinetoterapie de grup în
piscina de tratament cu apă termală la 36ºC , aerosoli de grup (cu efect de salină), electroterapie (curenți
interferențiali, curenți diadinamici, curenți tens, curenți trabert), magnetoterapie cu aparatură specială de ultima
generație ASA PTM-QS și pături cu aplicatori integraţi, unde scurte cu aplicatori speciali de tip circuplodă
( focalizeaza fluxul de înaltă frecventa pe zona de tratament și crește eficiența tratamentului ), ultrasunete, aplicații
cu parafină (nu cu gel siliconic) preparată cu aparate speciale de sterilizare și pregătire a parafinei , laserterapie cu
lasere MLS de mare putere, robotizate, baie galvanică, baie cu arome;
 Masa: Mic Dejun şi Cină - servite în sistem bufet .
 Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, fără pat suplimentar, se achită
un „Supliment copil” conform grilei din tabel, beneficiind de masă , dar fără a beneficia de proceduri terapeutice;
 Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu jumate din camera dublă conform grilă.
 Tariful este valabil doar pentru pachet de 5 nopţi sau mai mult. Pachetul nu poate avea mai puțin de 5 nopti.
 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
 Tarifele sunt exprimate în LEI si includ taxele legale, iar facturarea se va face in LEI la cursul zilei cotat de BNR .
Facilităţi generale GRATUITE:

• Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 03.04 - 15.09.2021
• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC .
• Accesul la sauna umedă si uscată
• Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii .
Observaţii !! Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații contractuale şi sunt oferite în limita disponibilității şi pe
durata programului de funcționare afişat.
Unele proceduri sau servicii sunt restricționate potrivit legislației și hotârârilor legate de protecția la răspândirea
Covid-19.
Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate să se prezinte la consultația medicala cu documentele
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TARIFE PACHET CAZARE CU TRATAMENT BALNEAR 12 NOPŢI PENSIUNE COMPLETĂ anul 2021
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Detalii “PACHET CAZARE CU TRATAMENT BALNEAR 12 NOPŢI - PENSIUNE COMPLETĂ”:
Cazare
- 12 nopti / 13 zile în camera dubla sau single – conform
optiunii Masă - 1 x Cină (Duminică), 11 x Pensiune completa, 1 x Mic Dejun
Tratament
- 3 proceduri / zi / persoană ( luni-vineri, începând cu orele
07:15)Intrare - Duminică (începând cu orele 16.00)
Ieşire
- Vineri (până la orele 12.00)

 Consultația medicală inițială este prestată de către medicul hotelului, medic specialist de recuperare, medicină
fizicăși balneologie și este inclusă în pachet;
 Tratamentul este efectuat de către personal medical cu calificare superioara de specialitate și include:
- 3 proceduri / zi / persoană, la recomandarea medicului specialist, dintre următoarele: Hidrokinetoterapie de grup
în piscina de tratament cu apă termală la 36ºC , aerosoli de grup (cu efect de salină), electroterapie (curenți
interferențiali, curenți diadinamici, curenți tens, curenți trabert), magnetoterapie cu aparatură specială de ultima
generație ASA PTMQS și pături cu aplicatori integraţi, unde scurte cu aplicatori speciali de tip circuplodă (focalizează fluxul de înaltă
frecvenţă pe zona de tratament și crește eficiența tratamentului), ultrasunete, aplicații cu parafină (nu cu gel
siliconic) preparată cu aparate speciale de sterilizare și pregătire a parafinei , laserterapie cu lasere MLS de mare
putere, robotizate, baie galvanică, baie cu arome;
 Masa: Mic Dejun - servit în sistem bufet, Prânz şi Cină - servit în sistem bufet, exceptând prânzul de vineri,
sâmbătă şiduminică când este servire la farfurie “Meniul zilei” - meniu prestabilit.
 Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, fără pat suplimentar,
se achită un „Supliment copil” conform grilei din tabel, beneficiind de masă (jumătate de porţie), dar fără a beneficia
deproceduri terapeutice;
 Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu jumate din camera dublă conform grilă.
 Tariful este valabil doar pentru pachet de 12 nopţi sau mai mult.
 Pachetul nu poate avea mai puțin de 12 nopți de cazare.
 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
Facilităţi generale GRATUITE:
• Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 03.04 - 15.09.2021
• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC .
• Accesul la sauna umedă si uscată
• Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii .
• Observaţii !! Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații contractuale şi sunt oferite în limita disponibilității şipe
durata programului de funcționare afişat
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TARIFE “PACHET CAZARE CU TRATAMENT BALNEAR 12 NOPTI” DEMIPENSIUNE - ANUL 2021
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Detalii “PACHET CAZARE CU TRATAMENT BALNEAR 12 NOPTI – DEMIPENSIUNE”:
Cazare
- 12 nopti/13zile în camera dubla sau single – conform optiunii
Masă
- 12 x Cină (Duminică - Joi ), 12 x Mic Dejun ( Luni - vineri)
Tratament
- 3 proceduri / zi / persoană ( luni-vineri, începând cu orele
07:15)Intrare - Duminică (începând cu orele 16.00)
Ieşire
- Vineri (până la orele 12.00)
 Consultația medicală inițială este prestată de către medicul hotelului, medic specialist de recuperare, medicină
fizicăși balneologie și este inclusă în pachet;
 Tratamentul este efectuat de către personal medical cu calificare superioara de specialitate și include:
- 3 proceduri / zi / persoană, la recomandarea medicului specialist, dintre următoarele: Hidrokinetoterapie de
grup în piscina de tratament cu apă termală la 36ºC , aerosoli de grup (cu efect de salină), electroterapie (curenți
interferențiali, curenți diadinamici, curenți tens, curenți trabert), magnetoterapie cu aparatură specială de
ultima generație ASA PTM-QS și pături cu aplicatori integraţi, unde scurte cu aplicatori speciali de tip
circuplodă (focalizează fluxul de înaltă frecvenţă pe zona de tratament și crește eficiența tratamentului),
ultrasunete, aplicații cu parafină (nu cu gel siliconic) preparată cu aparate speciale de sterilizare și pregătire a
parafinei , laserterapie cu lasere MLS de mare putere, robotizate, baie galvanică, baie cu arome;
 Masa: Mic Dejun şi Cină - servite în sistem bufet .
 Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, fără pat suplimentar, se
achită un „Supliment copil” conform grilei din tabel, beneficiind de masă (jumătate de porţie), dar fără a beneficia de
proceduri terapeutice;
 Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu jumatate din camera dublă conform grilă.
 Tariful este valabil doar pentru pachet de 12 nopţi sau mai mult.
 Pachetul nu poate avea mai puțin de 12 nopți de cazare.
 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
Facilităţi generale GRATUITE:

 Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 03.04 - 15.09.2021
• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC .
• Accesul la sauna umedă si uscată
• Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii .
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Observaţii !! Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații contractuale şi sunt oferite în limita disponibilității
şipe durata programului de funcționare afişat
Unele proceduri sau servicii sunt restricționate potrivit legislației și hotârârilor legate de protecțiala răspândirea Covid-19.

NOU ! Pachet de tratament balnear de recuperare post COVID-19
Pe lângă procedurile continute în pachetul de tratament balnear, va oferim terapia cu laserMLS cu o expunere de 14
minute/ plămân, care reduce inflamatia, normalizează funcția respiratorie și împreuna cu factorul natural al statiunii prin
aerul puternic ozonat, scurteaza timpul de recuperare post COVID-19.
La recomandarea medicului pneumolog și la indicatiile medicului curant, pe baza radiografieisau C T se efectueaza cura de
ședințe MLS

TARIFE “PACHET CAZARE CU TRATAMENT BALNEAR 5 NOPŢI” PENSIUNE COMPLETĂ – ANUL 2021
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Cazare
Masă
Tratament
07:15 )Intrare
Ieşire

- 5 nopţi / 6 zile în camera dubla sau single – conform opţiunii
- 1 x Cină (Duminică), 4 x Pensiune completa, 1 x Mic Dejun
- 3 proceduri / zi / persoană ( luni-vineri, începând cu orele
- Duminică (începând cu orele 16.00)
- Vineri (până la orele 12.00)

 Consultația medicală inițială este prestată de către medicul hotelului, medic specialist de recuperare, medicină fizică și
balneologie și este inclusă în pachet;

 Tratamentul este efectuat de către personal medical cu calificare superioara de specialitate și include:
- 3 proceduri / zi / persoană, la recomandarea medicului specialist, dintre următoarele: Hidrokinetoterapie de grup în piscina de
tratament cu apă termală la 36ºC , aerosoli de grup (cu efect de salină), electroterapie (curenți interferențiali, curenți
diadinamici, curenți tens, curenți trabert), magnetoterapie cu aparatură specială de ultima generație ASA PTM-QS și pături
cu aplicatori integraţi, unde scurte cu aplicatori speciali de tip circuplodă ( focalizeaza fluxul de înaltă frecventa pe zona de
tratament și crește eficiența tratamentului ), ultrasunete, aplicații cu parafină (nu cu gel siliconic) preparată cu aparate
speciale de sterilizare și pregătire a parafinei , laserterapie cu lasere MLS de mare putere, robotizate, baie galvanică, baie cu
arome;
 Masa: Mic Dejun - servit în sistem bufet, Prânz şi Cină - servit în sistem bufet, exceptând prânzul de vineri, sâmbătă şi duminică
(dacăeste cazul) când este servire la farfurie “Meniul zilei” - meniu prestabilit.
 Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, fără pat suplimentar, se achită un
„Supliment copil” conform grilei din tabel, beneficiind de masă , dar fără a beneficia de proceduri terapeutice;
 Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu jumate din camera dublă conform grilă.
 Tariful este valabil doar pentru pachet de 5 nopţi sau mai mult. Pachetul nu poate avea mai puțin de 5 nopti.
 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
.
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Facilităţi generale GRATUITE:
• Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 03.04 - 15.09.2021
• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC . • Accesul la sauna umedă si uscată
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC . • Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii .
Observaţii !! Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații contractuale şi sunt oferite în limita disponibilității şi pe durata
programului de funcționare afişat.
Unele proceduri sau servicii sunt restricționate potrivit legislației și hotârârilor legate de protecția la răspândirea Covid-19.
Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate să se prezinte la consultația medicala cu documentele ce contin informații cu privire la boala/bolile pe care doresc sa le trateze, cât și
pentru afecțiunile asociate
( analize,radiografii,RMN, etc.)

NOU ! Pachet de tratament balnear de recuperare post COVID-19
Pe lângă procedurile continute în pachetul de tratament balnear, va oferim terapia cu laserMLS cu o expunere de 14
minute/ plămân, care reduce inflamatia, normalizează funcția respiratorie și împreuna cu factorul natural al statiunii prin
aerul puternic ozonat, scurteaza timpul de recuperare post COVID-19.
La recomandarea medicului pneumolog și la indicatiile medicului curant, pe baza radiografieisau C T se efectueaza cura de
ședințe MLS

TARIFE “PACHET CAZARE CU TRATAMENT BALNEAR 5 NOPŢI”
DEMIPENSIUNE – ANUL 2021

Loc
în
came
ră
dublă

Perioada

Suplimen
tcamera
single

Apartamen
t

Supliment
balcon
camera
dublasingle

Supliment
front view
camera
dubla-single

Suplime
nt
copil
2 – 6 ani

Suplime
nt
copil
7 – 13 ani

03.05 –
29.05.2021

1260

344

3665

172

123

103

207

30.05 –
10.07.2021

1328

359

3788

172

123

108

212

11.07 –
11.09.2021

1363

369

4157

172

123

113

216

12.09 –
10.12.2021

1171

330

3503

172

123

84

162

Cazare
- 5 nopţi / 6 zile în camera dubla sau single – conform opţiunii
Masă
- 5 x Demipensiune (cina duminica - joi), 5 x Mic Dejun (luni vineri)Tratament - 3 proceduri / zi / persoană ( luni-vineri, începând cu orele 07:15 )
Intrare
- Duminică (începând cu orele 16.00)
Ieşire
- Vineri (până la orele 12.00)

 Consultația medicală inițială este prestată de către medicul hotelului, medic specialist de recuperare, medicină fizică și

balneologie și este inclusă în pachet;
 Tratamentul este efectuat de către personal medical cu calificare superioara de specialitate și include:
- 3 proceduri / zi / persoană, la recomandarea medicului specialist, dintre următoarele: Hidrokinetoterapie de grup în piscina de
tratament cu apă termală la 36ºC , aerosoli de grup (cu efect de salină), electroterapie (curenți interferențiali, curenți
diadinamici, curenți tens, curenți trabert), magnetoterapie cu aparatură specială de ultima generație ASA PTM-QS și pături
cu aplicatori integraţi, unde scurte cu aplicatori speciali de tip circuplodă ( focalizeaza fluxul de înaltă frecventa pe zona de
tratament și crește eficiența tratamentului ), ultrasunete, aplicații cu parafină (nu cu gel siliconic) preparată cu aparate
speciale de sterilizare și pregătire a parafinei , laserterapie cu lasere MLS de mare putere, robotizate, baie galvanică, baie cu
arome;
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 Masa: Mic Dejun şi Cină - servite în sistem bufet .
 Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, fără pat suplimentar, se achită un
„Supliment copil” conform grilei din tabel, beneficiind de masă , dar fără a beneficia de proceduri terapeutice;

 Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu jumate din camera dublă conform grilă.
 Tariful este valabil doar pentru pachet de 5 nopţi sau mai mult. Pachetul nu poate avea mai puțin de 5 nopti.
 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
Facilităţi generale GRATUITE:
• Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 03.04 - 15.09.2021
• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .• Accesul la sauna umedă si uscată
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC .• Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii .

Observaţii !! Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații contractuale şi sunt oferite în limita disponibilității şi pe
durata programului de funcționare afişat.
Unele proceduri sau servicii sunt restricționate potrivit legislației și hotârârilor legate de protecția la răspândirea Covid-19.
Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate să se prezinte la consultația medicala cu documentele ce contin informații cu privire la boala/bolile pe care doresc sa le trateze, cât și
pentru afecțiunile asociate
( analize,radiografii,RMN, etc.)

NOU ! Pachet de tratament balnear de recuperare post COVID-19
Pe lângă procedurile continute în pachetul de tratament balnear, va oferim terapia cu laser MLS cu o expunere de 14 minute/ plămân, care reduce
inflamatia, normalizează funcția respiratorie și împreuna cufactorul natural al statiunii prin aerul puternic ozonat, scurteaza timpul de recuperare post
COVID-19.
La recomandarea medicului pneumolog și la indicatiile medicului curant, pe baza radiografiei sau C T seefectueaza o cura de 10 ședințe
MLS

TARIFE PACHET CAZARE CU TRATAMENT BALNEAR 12 NOPŢI PENSIUNE
COMPLETĂ anul 2021
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Cazare
optiunii Masă
Tratament
07:15)Intrare
Ieşire

- 12 nopti / 13 zile în camera dubla sau single – conform
- 1 x Cină (Duminică), 11 x Pensiune completa, 1 x Mic Dejun
- 3 proceduri / zi / persoană ( luni-vineri, începând cu orele
- Duminică (începând cu orele 16.00)
- Vineri (până la orele 12.00)

 Consultația medicală inițială este prestată de către medicul hotelului, medic specialist de recuperare, medicină
fizică și balneologie și este inclusă în pachet;
 Tratamentul este efectuat de către personal medical cu calificare superioara de specialitate și include:
- 3 proceduri / zi / persoană, la recomandarea medicului specialist, dintre următoarele: Hidrokinetoterapie de grup în
piscina de tratament cu apă termală la 36ºC , aerosoli de grup (cu efect de salină), electroterapie (curenți interferențiali,
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curenți diadinamici, curenți tens, curenți trabert), magnetoterapie cu aparatură specială de ultima generație ASA PTMQS și pături cu aplicatori integraţi, unde scurte cu aplicatori speciali de tip circuplodă (focalizează fluxul de înaltă
frecvenţă pe zona de tratament și crește eficiența tratamentului), ultrasunete, aplicații cu parafină (nu cu gel siliconic)
preparată cu aparate speciale de sterilizare și pregătire a parafinei , laserterapie cu lasere MLS de mare putere,
robotizate, baie galvanică, baie cu arome;
 Masa: Mic Dejun - servit în sistem bufet, Prânz şi Cină - servit în sistem bufet, exceptând prânzul de vineri, sâmbătă şi duminică când
este servire la farfurie “Meniul zilei” - meniu prestabilit.
 Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, fără pat suplimentar,
se achită un „Supliment copil” conform grilei din tabel, beneficiind de masă (jumătate de porţie), dar fără a beneficia de
proceduri terapeutice;
 Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu jumate din camera dublă conform grilă.

 Tariful este valabil doar pentru pachet de 12 nopţi sau mai mult.
 Pachetul nu poate avea mai puțin de 12 nopți de cazare.
 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
Facilităţi generale GRATUITE:
- Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 03.04 - 15.09.2021

• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC . • Accesul la sauna umedă si uscată
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC
• Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii .
Observaţii !! Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații contractuale şi sunt oferite în limita disponibilității şi pe
durata programului de funcționare afişat
Unele proceduri sau servicii sunt restricționate potrivit legislației și hotârârilor legate de protecția la răspândirea Covid-19.
Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate să se prezinte la consultația medicala cu documentele cecontin informații cu privire
la boala / bolile pe care doresc sa le trateze cât și pentru afecțiunile asociate
( analize, radiografii, RMN, etc.)

NOU ! Pachet de tratament balnear de recuperare post COVID-19
Pe lângă procedurile continute în pachetul de tratament balnear, va oferim terapia cu laserMLS cu o expunere de 14
minute/ plămân, care reduce inflamatia, normalizează funcția respiratorie și împreuna cu factorul natural al statiunii prin
aerul puternic ozonat, scurteaza timpul de recuperare post COVID-19.
La recomandarea medicului pneumolog și la indicatiile medicului curant, pe baza radiografieisau C T se efectueaza o cura
de 10 ședințe MLS

TARIFE “PACHET CAZARE CU TRATAMENT BALNEAR 12 NOPTI” ANUL 2021
DEMIPENSIUNE

Perioada

Loc
în
came
ră
dubl
ă

Suplime
nt
single

Apartament

Supliment
balcon
camera
dubla/singl
e

Supliment
front view
camera
dubla-single

Suplime
nt
copil
2 – 6 ani

Suplime
nt
copil
7 – 13 ani

03.05 –
29.05.2021

2814

748

8088

403

295

207

408

30.05 –
10.07.2021

2972

777

8334

403

295

212

418

11.07 –
11.09.2021

3050

797

8994

403

295

216

428

12.09 –
17.12.2021

2617

713

7719

403

295

197

394
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Cazare
Masă
Tratament
07:15)Intrare
Ieşire

- 12 nopti/13zile în camera dubla sau single – conform optiunii
- 12 x Cină (Duminică - Joi ), 12 x Mic Dejun ( Luni - vineri)
- 3 proceduri / zi / persoană ( luni-vineri, începând cu orele
- Duminică (începând cu orele 16.00)
- Vineri (până la orele 12.00)

 Consultația medicală inițială este prestată de către medicul hotelului, medic specialist de recuperare, medicină fizică și
balneologieși este inclusă în pachet;

 Tratamentul este efectuat de către personal medical cu calificare superioara de specialitate și include:
- 3 proceduri / zi / persoană, la recomandarea medicului specialist, dintre următoarele: Hidrokinetoterapie de grup în piscina de
tratament cu apă termală la 36ºC , aerosoli de grup (cu efect de salină), electroterapie (curenți interferențiali, curenți
diadinamici, curenți tens, curenți trabert), magnetoterapie cu aparatură specială de ultima generație ASA PTM-QS și pături cu
aplicatori integraţi, unde scurte cu aplicatori speciali de tip circuplodă (focalizează fluxul de înaltă frecvenţă pe zona de
tratament și crește eficiența tratamentului), ultrasunete, aplicații cu parafină (nu cu gel siliconic) preparată cu aparate speciale
de sterilizare și pregătire a parafinei , laserterapie cu lasere MLS de mare putere, robotizate, baie galvanică, baie cu arome;
 Masa: Mic Dejun şi Cină - servite în sistem bufet .
 Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, fără pat suplimentar, se achită un
„Supliment copil” conform grilei din tabel, beneficiind de masă (jumătate de porţie), dar fără a beneficia de proceduri terapeutice;
 Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu jumatate din camera dublă conform grilă.

 Tariful este valabil doar pentru pachet de 12 nopţi sau mai mult.
 Pachetul nu poate avea mai puțin de 12 nopți de cazare.
 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
Facilităţi generale GRATUITE:
• Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 03.04 - 15.09.2021
• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .• Accesul la sauna umedă si uscată
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC . • Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii .
Observaţii !! Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații contractuale şi sunt oferite în limita disponibilității şi pe

durataprogramului de funcționare afişat
Unele proceduri sau servicii sunt restricționate potrivit legislației și hotârârilor legate de protecția la răspândirea Covid-19.
Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate să se prezinte la consultația medicala cu documentele ce contin informații cu privire la boala/bolile pe care doresc sa le trateze cât și
pentru afecțiunile asociate
( analize,radiografii,RMN, etc.) .

TARIFE “PACHET DE CAZARE CU DEMIPENSIUNE 5 NOPŢI” – ANUL 2021

Perioada

Loc
în
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dubla

Suplimen
tcamera
single
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t

Supliment
balcon
camera
dublasingle

Supliment
front view
camera
dubla-single
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2 – 6 ani
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copil
7 – 13
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03.05 –
29.05.2021

935

344

3075

172

123

103

207

30.05 –
10.07.2021

984

359

3198

172

123

108

212

11.07 –
11.09.2021

1033

369

3567

172

123

113

216

12.09 –
23.12.2021

851

330

2918

172

123

84

162
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Detalii “PACHET DE CAZARE CU DEMIPENSIUNE 5 NOPŢI”
Cazare
Masă
Intrare
Ieşire

- 5nopţi/6zile în camera dubla sau single – conform opţiunii
- Cină si Mic Dejun
- începând cu ora 16.00
- până la ora 12.00

 Masa: Mic Dejun si Cina- servite în sistem bufet
 Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, fără

pat suplimentar, se achită un „Supliment copil” conform grilei din tabel , beneficiind de masă (
jumătate deporţie).
 Tariful este valabil doar pentru pachet de 5 nopţi sau mai mult. Pachetul nu poate avea mai puțin
de 5nopți de cazare.
 Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu jumătate din camera dublă
conformgrila.
 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
Facilităţi generale GRATUITE:
• Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 03.04 - 15.09.2021

• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC .
• Accesul la sauna, umedă si uscată.
• Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii.
Observaţii !!
1. Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații contractuale.
2. Facilităţile generale GRATUITE sunt oferite în limita disponibilității şi pe durata programului de
funcționare afişat.
Unele proceduri sau servicii sunt restricționate potrivit legislației și hotârârilor legate de protecția la răspândirea
Covid-19.

TARIFE “PACHET DE CAZARE CU PENSIUNE COMPLETA 5 NOPŢI” – ANUL 2021
Perioada
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133

261

11.07 –
11.09.2021

1132

359

3542

172

123
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266

12.09 –
23.12.2021

979

330

2942

172

123

108

212

Detalii “PACHET DE CAZARE CU PENSIUNE COMPLETĂ 5 NOPŢI”

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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Cazare
opţiuniiMasă
Intrare
Ieşire

- 5 nopţi / 6 zile în camera dubla sau single – conform
- 1 x Cină (Duminică), 4 x Pensiune completa, 1 x Mic Dejun

- începând cu ora 16.00
- până la ora 12.00

 Masa: Mic Dejun - servit în sistem bufet, Prânz şi Cină - servit în sistem bufet, exceptând prânzul de vineri, sâmbătă
şi duminică (dacă este cazul) când este servire la farfurie “Meniul zilei” - meniu prestabilit.
 Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, fără pat suplimentar,
se achită un „Supliment copil” conform grilei din tabel , beneficiind de masă (jumătate de porţie).
 Tariful este valabil doar pentru pachet de 5 nopţi sau mai mult. Pachetul nu poate avea mai puțin de 5 nopți de cazare.
 Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu un loc in camera dublă conform grila.
 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
Facilităţi generale GRATUITE:
• Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 03.04 - 15.09.2021
• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC .
• Accesul la sauna, umedă si uscată.
• Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii.

Observaţii !!
1. Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații contractuale.
2. Facilităţile generale GRATUITE sunt oferite în limita disponibilității şi pe durata programului de funcționare afişat.
Unele proceduri sau servicii sunt restricționate potrivit legislației și hotârârilor legate de
protecțiala răspândirea Covid-19.

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

TARIF “Pachet cazare cu Mic Dejun” – ANUL 2021
Camera
dubla

Camera
single

Apartament

Perioada

Camera
dubla cu
balcon

Camera
single cu
balcon

Supliment
front view
camera
dubla/sing
le

Supliment
copil

02.01 –10.04.2021

340

272

582

373

306

24

63

• Cazare conform opțiunii (camera dubla sau camera single)
• Masa: mic dejun (bufet suedez)
• Ziua hotelieră începe la ora 16.00 (ora de la care camera poate fi ocupată / check-in). Ziua hoteliera se

termina la ora 12.00 (ora până la care trebuie eliberată camera / check-out).
• Copilul pana la vârsta de 7 ani (exclusiv) cazat împreună cu părinții beneficiază de gratuitate la cazare
si mic dejun, fără pat suplimentar.
• Pentru un copil cu vârsta între 7 ani (inclusiv) si 14 ani (exclusiv) cazat împreună cu părinții, fără pat
suplimentar, se achită un „Supliment copil”, conform grilei din tabel.
• Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu valoarea unui loc in cameră dublă
conform grilă.
• Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
Facilităţi generale GRATUITE cu respectarea restrictiilor în vigoare
• Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 01.05 - 15.09.2021
• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC .
• Accesul la sauna umedă si uscată
• Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii.

TARIFE “PACHET CAZARE CU TRATAMENT BALNEAR 5 NOPŢI” PENSIUNE COMPLETĂ
– ANUL 2021
Perioada
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dubla

Camera
single

Apartamen
t

Supliment
front view
camera
dubla/single

03.01 –
10.04.2021
2444
1731
3754
121
Detalii “PACHET DE TRATAMENT BALNEAR 5 NOPŢI”:

Supliment
balcon
camera
dubla/singl
e

170

Suplimen
t copil
2 – 6 ani

116

Supliment
copil
7 – 13 ani

228

Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate să se prezinte la consultația medicala cu documentele ce
contin informații cu privire la boala/bolile pe care doresc sa le trateze, cât și pentru afecțiunile asociate
( analize,radiografii,RMN, etc.)

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

Cazare
- 5 nopţi / 6 zile în camera dubla sau single – conform
opţiunii Masă - 1 x Cină (Duminică), 4 x Pensiune completa, 1 x Mic
Dejun Tratament - 3 proceduri / zi / persoană ( luni-vineri, începând cu
orele 07:15 ) Intrare
- Duminică (începând cu orele 16.00)
Ieşire
- Vineri (până la orele 12.00)
 Consultația medicală inițială este prestată de către medicul hotelului, medic specialist de recuperare, medicină
fizică și balneologie și este inclusă în pachet;
 Tratamentul este efectuat de către personal medical cu calificare superioara de specialitate și include:
- 3 proceduri / zi / persoană, la recomandarea medicului specialist, dintre următoarele: Hidrokinetoterapie
de grup în piscina de tratament cu apă termală la 36ºC , aerosoli de grup (cu efect de salină),
electroterapie (curenți interferențiali, curenți diadinamici, curenți tens, curenți trabert), magnetoterapie
cu aparatură specială de ultima generație ASA PTM-QS și pături cu aplicatori integraţi, unde scurte
cu aplicatori speciali de tip circuplodă ( focalizeaza fluxul de înaltă frecventa pe zona de tratament și
crește eficiența tratamentului ), ultrasunete, aplicații cu parafină (nu cu gel siliconic) preparată cu
aparate speciale de sterilizare și pregătire a parafinei , laserterapie cu lasere MLS de mare putere,
robotizate, baie galvanică, baie cu arome;
 Masa: Mic Dejun - servit în sistem bufet, Prânz şi Cină - servit în sistem bufet, exceptând prânzul de vineri,
sâmbătă şi duminică (dacă este cazul) când este servire la farfurie “Meniul zilei” - meniu prestabilit.
 Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, fără pat
suplimentar, se achită un „Supliment copil” conform grilei din tabel, beneficiind de masă , dar fără a beneficia
de proceduri terapeutice;
 Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu jumate din camera dublă conform grilă.
 Tariful este valabil doar pentru pachet de 5 nopţi sau mai mult. Pachetul nu poate avea mai puțin de 5 nopti.
 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
Facilităţi generale GRATUITE cu respectarea restrictiilor în vigoare:
• Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 01.05 - 15.09.2021
• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC .
• Accesul la sauna umedă si uscată • Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii .

Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate să se prezinte la consultația medicala cu documentele ce
contin informații cu privire la boala/bolile pe care doresc sa le trateze, cât și pentru afecțiunile asociate
( analize,radiografii,RMN, etc.)

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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TARIFE “PACHET CAZARE CU TRATAMENT BALNEAR 5 NOPŢI” DEMIPENSIUNE –
ANUL 2021
Apartament
Perioada

Camera
dubla

Camera
single

Supliment
front view
camera
dubla/single

Supliment
balcon
camera
dubla/singl
e

Suplimen
t copil
2 – 6 ani

Supliment
copil
7 – 13 ani

03.01 –
10.04.2021
2250
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170
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Detalii “PACHET DE TRATAMENT BALNEAR 5 NOPŢI”:
Cazare
- 5 nopţi / 6 zile în camera dubla sau single – conform opţiunii
Masă
- 5 x Demipensiune (cina duminica - joi), 5 x Mic Dejun (luni vineri) Tratament - 3 proceduri / zi / persoană ( luni-vineri, începând cu orele
07:15 ) Intrare - Duminică (începând cu orele 16.00)
Ieşire
- Vineri (până la orele 12.00)
 Consultația medicală inițială este prestată de către medicul hotelului, medic specialist de recuperare, medicină
fizică și balneologie și este inclusă în pachet;
 Tratamentul este efectuat de către personal medical cu calificare superioara de specialitate și include:
- 3 proceduri / zi / persoană, la recomandarea medicului specialist, dintre următoarele: Hidrokinetoterapie
de grup în piscina de tratament cu apă termală la 36ºC , aerosoli de grup (cu efect de salină),
electroterapie (curenți interferențiali, curenți diadinamici, curenți tens, curenți trabert), magnetoterapie
cu aparatură specială de ultima generație ASA PTM-QS și pături cu aplicatori integraţi, unde scurte
cu aplicatori speciali de tip circuplodă ( focalizeaza fluxul de înaltă frecventa pe zona de tratament și
crește eficiența tratamentului ), ultrasunete, aplicații cu parafină (nu cu gel siliconic) preparată cu
aparate speciale de sterilizare și pregătire a parafinei , laserterapie cu lasere MLS de mare putere,
robotizate, baie galvanică, baie cu arome;
 Masa: Mic Dejun şi Cină - servite în sistem bufet .
 Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, fără pat
suplimentar, se achită un „Supliment copil” conform grilei din tabel, beneficiind de masă , dar fără a beneficia
de proceduri terapeutice;
 Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu jumate din camera dublă conform grilă.
 Tariful este valabil doar pentru pachet de 5 nopţi sau mai mult. Pachetul nu poate avea mai puțin de 5 nopti.
 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
 Facilităţi generale GRATUITE cu respectarea restrictiilor în vigoare:
• Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 01.05 - 15.09.2021
• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC .
• Accesul la sauna umedă si uscată • Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii .

Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate să se prezinte la consultația medicala cu documentele ce
contin informații cu privire la boala/bolile pe care doresc sa le trateze, cât și pentru afecțiunile asociate
( analize,radiografii,RMN, etc.)

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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TARIFE PACHET CAZARE CU TRATAMENT BALNEAR 12 NOPŢI PENSIUNE COMPLETĂ
anul 2021
Perioada
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dubla

Camera
single

Apartament

Supliment
front view
cameră
dubla/singl
e

Supliment
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 Detalii “PACHET DE TRATAMENT BALNEAR 12 NOPŢI - PENSIUNE COMPLETĂ”:
Cazare
- 12 nopti / 13 zile în camera dubla sau single – conform
optiunii Masă - 1 x Cină (Duminică), 11 x Pensiune completa, 1 x Mic
Dejun Tratament - 3 proceduri / zi / persoană ( luni-vineri, începând cu
orele 07:15) Intrare
- Duminică (începând cu orele 16.00)
Ieşire
- Vineri (până la orele 12.00)
 Consultația medicală inițială este prestată de către medicul hotelului, medic specialist de recuperare, medicină
fizică și balneologie și este inclusă în pachet;
 Tratamentul este efectuat de către personal medical cu calificare superioara de specialitate și include:
- 3 proceduri / zi / persoană, la recomandarea medicului specialist, dintre următoarele: Hidrokinetoterapie
de grup în piscina de tratament cu apă termală la 36ºC , aerosoli de grup (cu efect de salină), electroterapie
(curenți interferențiali, curenți diadinamici, curenți tens, curenți trabert), magnetoterapie cu aparatură
specială de ultima generație ASA PTMQS și pături cu aplicatori integraţi, unde scurte cu aplicatori speciali de tip circuplodă (focalizează fluxul
de înaltă frecvenţă pe zona de tratament și crește eficiența tratamentului), ultrasunete, aplicații cu parafină
(nu cu gel siliconic) preparată cu aparate speciale de sterilizare și pregătire a parafinei , laserterapie cu
lasere MLS de mare putere, robotizate, baie galvanică, baie cu arome;
 Masa: Mic Dejun - servit în sistem bufet, Prânz şi Cină - servit în sistem bufet, exceptând prânzul de vineri,
sâmbătă şi duminică când este servire la farfurie “Meniul zilei” - meniu prestabilit.
 Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, fără pat suplimentar,
se achită un „Supliment copil” conform grilei din tabel, beneficiind de masă (jumătate de porţie), dar fără a
beneficia de proceduri terapeutice;
 Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu jumate din camera dublă conform grilă.
 Tariful este valabil doar pentru pachet de 12 nopţi sau mai mult.
 Pachetul nu poate avea mai puțin de 12 nopți de cazare.
 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
.
Facilităţi generale GRATUITE cu respectarea restrictiilor în vigoare:
• Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 01.05 - 15.09.2021
• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC .
• Accesul la sauna umedă si uscată • Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii .
Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate să se prezinte la consultația medicala cu documentele ce
contin informații cu privire la boala/bolile pe care doresc sa le trateze cât și pentru afecțiunile asociate
( analize,radiografii,RMN, etc.) .

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

TARIFE “PACHET CAZARE CU TRATAMENT BALNEAR 12 NOPTI” ANUL 2021
DEMIPENSIUNE
Perioada

Camera
dubla

Camera
single

Apartamen
t

Supliment
front view
camera
dubla/single

Supliment
balcon
camera
dubla/single

Suplime
nt
copil
2–6
ani

Supliment
copil
7 – 13 ani

03.01 –
10.04.2021
5141
3735
8138
291
398
213
427
Detalii “PACHET DE TRATAMENT BALNEAR 12 NOPTI - DEMIPENSIUNE”:
Cazare
- 12 nopti/13zile în camera dubla sau single – conform
optiunii Masă - 12 x Cină (Duminică - Joi ), 12 x Mic Dejun ( Luni vineri) Tratament - 3 proceduri / zi / persoană ( luni-vineri, începând cu
orele 07:15) Intrare
- Duminică (începând cu orele 16.00)
Ieşire
- Vineri (până la orele 12.00)
 Consultația medicală inițială este prestată de către medicul hotelului, medic specialist de recuperare, medicină
fizică și balneologie și este inclusă în pachet;
 Tratamentul este efectuat de către personal medical cu calificare superioara de specialitate și include:
- 3 proceduri / zi / persoană, la recomandarea medicului specialist, dintre următoarele:
Hidrokinetoterapie de grup în piscina de tratament cu apă termală la 36ºC , aerosoli de grup (cu efect de
salină), electroterapie (curenți interferențiali, curenți diadinamici, curenți tens, curenți trabert),
magnetoterapie cu aparatură specială de ultima generație ASA PTM-QS și pături cu aplicatori integraţi,
unde scurte cu aplicatori speciali de tip circuplodă (focalizează fluxul de înaltă frecvenţă pe zona de
tratament și crește eficiența tratamentului), ultrasunete, aplicații cu parafină (nu cu gel siliconic)
preparată cu aparate speciale de sterilizare și pregătire a parafinei , laserterapie cu lasere MLS de mare
putere, robotizate, baie galvanică, baie cu arome;
 Masa: Mic Dejun şi Cină - servite în sistem bufet .
 Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, fără pat
suplimentar, se achită un „Supliment copil” conform grilei din tabel, beneficiind de masă (jumătate de porţie),
dar fără a beneficia de proceduri terapeutice;
 Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu jumatate din camera dublă conform grilă.
 Tariful este valabil doar pentru pachet de 12 nopţi sau mai mult.
 Pachetul nu poate avea mai puțin de 12 nopți de cazare.
 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
Facilităţi generale GRATUITE cu respectarea restrictiilor în vigoare:
• Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 01.05 - 15.09.2021
• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC .
• Accesul la sauna umedă si uscată • Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii .

Persoanele care necesita tratament de specialitate, sunt rugate să se prezinte la consultația medicala cu documentele ce
contin informații cu privire la boala/bolile pe care doresc sa le trateze cât și pentru afecțiunile asociate
( analize,radiografii,RMN, etc.) .

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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TARIFE “Pachet Cazare cu Demipensiune” – ANUL 2021
Perioada

02.01 - 10.04.2021

Camera
dubla

Camera
single

Apartament

Camera
dubla cu
balcon

Camera
single cu
balcon

432

349

689

466

383

Supliment
front view
camera
dubla/sing
le

Suplime
nt
copil
2–6
ani

24

44

Suplimen
t copil
7 – 13
ani

92

• Cazare conform opțiunii ( camera dubla sau camera single )
• Masa : mic dejun si cina ( bufet suedez )
• Ziua hotelieră începe la ora 16.00 (ora de la care camera poate fi ocupată / check-in). Ziua hoteliera se termina la ora
12.00 (ora până la care trebuie eliberată camera / check-out ).
• Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) si 14 ani (exclusiv) cazat împreună cu părinții, fără pat suplimentar, se
achită un „Supliment copil”, conform grilei din tabel.
• Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu valoarea unui loc in camera dublă conform grilă.
• Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
Facilităţi generale GRATUITE cu respectarea restrictiilor în vigoare:

• Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 01.05 - 15.09.2021

• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC .
• Accesul la sauna umedă si uscată.
• Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii.
TARIFE “PACHET DE CAZARE CU DEMIPENSIUNE 5 NOPŢI” – ANUL 2021
Perioada

03.01 – 10.04.2021

Camera
dubla

2153

Camera
single

1586

Apartament

3463

Supliment
front view
camera
dubla/singl
e

121

Supliment
balcon
camera
dubla/single

Suplimen
t copil
2 – 6 ani

Suplimen
t copil
7 – 13 ani

170

92

179

Detalii “PACHET DEMIPENSIUNE 5 NOPŢI”
Cazare
- 5nopţi/6zile în camera dubla sau single – conform opţiunii
Masă
- Cină si Mic Dejun
Intrare
- începând cu ora 16.00
Ieşire
- până la ora 12.00
 Masa: Mic Dejun si Cina- servite în sistem bufet
 Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, fără pat suplimentar, se
achită un „Supliment copil” conform grilei din tabel , beneficiind de masă ( jumătate de porţie).
 Tariful este valabil doar pentru pachet de 5 nopţi sau mai mult. Pachetul nu poate avea mai puțin de 5 nopți de cazare.
 Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu jumătate din camera dublă conform grila.
 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
Facilităţi generale GRATUITE cu respectarea restrictiilor în vigoare:

• Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 01.05 - 15.09.2021

• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC .
• Accesul la sauna, umedă si uscată.
• Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii.
Observaţii !!
1. Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații contractuale.
2. Facilităţile generale GRATUITE sunt oferite în limita disponibilității şi pe durata programului de funcționare afişat.
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TARIFE “PACHET DE CAZARE CU PENSIUNE COMPLETA 5 NOPŢI” – ANUL 2021
Perioada

03.01 – 10.04.2021

Camera
dubla

Camera
single

Apartament

Supliment
front view
camera
dubla/singl
e

Supliment
balcon
camera
dubla/singl
e

Supliment
copil
2 – 6 ani

Supliment
copil
7 – 13 ani

2377
1698
3686
121
170
116
228
Detalii “PACHET PENSIUNE COMPLETĂ 5 NOPŢI”
Cazare
- 5 nopţi / 6 zile în camera dubla sau single – conform
opţiunii Masă - 1 x Cină (Duminică), 4 x Pensiune completa, 1 x Mic
Dejun Intrare - începând cu ora 16.00
Ieşire
- până la ora 12.00
 Masa: Mic Dejun - servit în sistem bufet, Prânz şi Cină - servit în sistem bufet, exceptând prânzul de
vineri, sâmbătă şi duminică (dacă este cazul) când este servire la farfurie “Meniul zilei” - meniu
prestabilit.
 Pentru un copil cu vârsta între 2 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, fără pat
suplimentar, se achită un „Supliment copil” conform grilei din tabel , beneficiind de masă ( jumătate de
porţie).
 Tariful este valabil doar pentru pachet de 5 nopţi sau mai mult. Pachetul nu poate avea mai puțin de 5 nopți
de cazare.
 Pentru apartamente o a treia persoană peste 14 ani se tarifează cu jumătate din camera dublă conform grila.
 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr si se oferă în limita disponibilității.
Facilităţi generale GRATUITE cu respectarea restrictiilor în vigoare:
• Accesul la plaja si piscina exterioara cu apa termala 30-36 ºC in perioada 01.05 - 15.09.2021
• Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 36-38 ºC .
• Accesul la piscina de agrement cu apă dulce având o temperatură între 28-30 ºC .
• Accesul la sauna, umedă si uscată.
• Accesul la sala fitness.
• Acces internet wireless, gratuit. Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii.
Observaţii !!
1. Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații contractuale.
2. Facilităţile generale GRATUITE sunt oferite în limita disponibilității şi pe durata programului de
funcționare afişat.
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Horezu, Vâlcea
Pensiunea: Casa Paloși 3*
176 ron camera
Tariful include doar cazare.

Capacitate 5 camere, 10 locuri.
Pensiunea Casa Palosi oferă WiFi gratuit şi unităţi de cazare în localitatea Horezu, la 26 km de
Mănăstirea Polovragi. Oaspeții pot lua lecții de olărit.
Camerele au TV, iar unele unități de cazare au terasă sau balcon. Toate camerele au baie privată.
La proprietate există o bucătărie comună.
Pensiunea Casa Palosi se află la 58 km de Rânca, la 42 km de Băile Olănești și la 62 km de Călimănești.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Sibiu, situat la 156 km de Pensiunea Casa Palosi. Parcarea
privată este gratuită.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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Iași
HOTEL: Ciric 3*
Tip cameră

Double
(2pers.)

Apartament
(2pers.)

Dublă în regim single
(1 pers.)

Tarif cu mic dejun

200 lei

250 lei

175 lei

Tarif fără mic dejun

150 lei

200 lei

150 lei

*Tarifele includ TVA. Micul dejun este de tip bufet suedez. La aceste tarife se adauga taxa locala de 0,75% din
valoarea totala fara TVA.
Denumire sală
2 ore
4 ore
8 ore/1 zi
Sala Grand Salon (400 locuri)
400 RON
650 RON
900 RON
Sala B (50 locuri)
150 RON
300 RON
500 RON
Sala C (20 locuri)
100 RON/ora
200 RON
300 RON
* Preţurile includ TVA
Aceste tarife includ: videoproiector, flipchart, ecran proiecţie, internet. Celelalte echipamente, cât şi meniurile
sunt plătite în regim separat.
Tarif pentru suprafeţe expoziţionale: 5,5 RON mp/zi.
Facilitati camere: TV, satelit si cablu TV, internet, parcare- cu titlu gratuit si minibar, telefon- contracost.
Pentru organizarea de evenimente cu servicii combinate care includ închiriere săli de curs/conferinţă, servicii de
cazare, servicii de restaurant (coffee break, prânz, cină) şi servicii de agrement pentru grupuri, ofertele pot fi
personalizate în funcţie de bugetul alocat
Ziua hotelieră începe la ora 14:00 şi se termină la ora 12:00 a doua zi. În cazul în care, în ultima zi de sejur,
spaţiile de cazare vor fi ocupate dupa această oră, clientul va plăti unității de cazare, pentru spaţiile astfel ocupate
contravaloarea a 50% din tariful de cazare până în ora 18:00 şi 100% dupa ora 18:00.
Servicii cazare in camera dubla sau apartament, pentru pat suplimentar tariful de receptie este de 75 de lei cu
mic dejun inclus la care se aplica valoarea comisionului stipulat in contract.
Servicii închirieri săli de conferinţă in cazul contractelor cu servicii combinate (servicii cazare si restaurant) se
ofera gratuitate o zi. Pentru solicitările de servicii de inchiriere sali de curs/conferinte de peste 20 de persoane, se
ofera o reducere de 10% fata de tariful de receptie.
Hotel Ciric*** este usor accesibil, fiind amplasat la numai 1,8 km de Aeroportul International Iasi si
la doar 3 km de centrul orasului. Fiind inconjurat de padure si ferit de aglomeratia urbana, cu o priveliste
minunata si cu servicii de inalta calitate, hotelul ofera confortul ideal in orice perioada a anului.
Complexul Hotelier Ciric este situat pe malul lacului Ciric, ce face parte dintr-o suita de 5 lacuri ce se
intind pe partea de N-E a orasului Iasi, in cadrul Zonei de Agrement Ciric, zona care a fost o prioritate
strategica a Consiliului Local al Municipiului Iasi pentru dezvoltarea turismului de agrement.
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Zona de Agrement Ciric, asa cum este cunoscuta in acest moment este o potentiala zona de odihna si
recreere, dar si o zona in care sfarsitul de saptamana devine o petrecere grandioasa pentru toate varstele.
Veritabilul resort da posibilitatea oaspetilor de a participa la activitati estivale precum relaxarea la piscine
special amenajate pentru adulti si copii, activitati sportive in locuri destinate jocurilor interactive cum ar fi
paintball, tenis de masa, tenis de camp cu suprafata de zgura, teren pentru minigolf, teren pentru minifotbal cu
suprafaţă de iarbă artificială, zonă de escaladare ziduri, locuri special amenajate pentru picnic, plimbari cu
barca si hidrobicicleta, cu telegondola, dar si organizarea de petreceri in numeroasele restaurante, baruri, terase
si cluburi de noapte pe malul lacului.
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Oferta de 3 *** a Complexului Hotelier Ciric include o structura de cazare de 60 de locuri dispuse in 5
apartamente, 6 camere duble matrimoniale, 18 camere duble twin, o camera single, sala de restaurant Grand
Salon cu o capacitate de 350 de locuri, Salon restaurant 50 de locuri, 3 sali de conferinta si terasa Grand
Salon acoperita, cu o capacitate de 50 de locuri. De asemenea, Cortul Vienez si Cortul Tirolian situate pe
terasa Hotelului Ciric***, fiecare cu o capacitate de 60 de locuri sunt cadrul ideal destinat intalnirilor
aniversare ale copiilor, majoratelor, banchetelor sau altor petreceri reusite.
Toate locatiile gratie dotarilor speciale, ofera o gama larga de facilitati gratuite oaspetilor nostri, cum ar fi:
Internet wireless,
Televiziune prin cablu,
Aer conditionat,
Parcare,
Comenzi taxi,
Depozitarea bagajelor,
Pastrarea obiectelor de valoare,
Materiale de informare turistica,
Predarea corespondentei.
Hotel Ciric*** reprezinta o destinatie excelenta pentru turismul de afaceri, atat datorita accesibilitatii
sale dar si a facilitatilor integrate oferite: servicii cazare, servicii restaurant, inchiriere sali de conferinta.. De
asemenea, Complexul va pune la dispozitie intr-un program permanent, personal initiat in serviciile
ospitaliere.
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Camerele hotelului spatioase si luminoase, avand balcon cu vedere spre lac sau spre padure dau
posibilitatea de a admira splendoarea naturii.
Tarif camera single- 155 lei/ noapte cu mic dejun inclus de tip bufet suedez;
Tarif camera dubla in regim single 175 lei/ noapte cu mic dejun inclus de tip bufet suedez;
Tarif camera dubla- 200 lei/ noapte cu mic dejun inclus de tip bufet suedez (Twin/Matrimonial);
Apartament- 250 lei/ noapte cu mic dejun inclus pentru 2 persoane cu mic dejun inclus de tip bufet suedez (pat
matrimonial, living);
Parcare gratuita pe durata sejurului;

Internet wireless si cablu gratuit.
Restaurantul Grand Salon (350 de locuri) se remarca printr-o bucatarie cu specific romanesc, specific
pescaresc dar si meniuri din gastronomia internationala ce satisface si cele mai rafinate gusturi.
Restaurantul ofera conditiile necesare organizarii de evenimente speciale, conferinte, training-uri,
intruniri de afaceri, festivitati, cine festive, coffee-brake-uri.
De asemenea intr-o ambianta discreta si confortabila, cele doua saloane ale hotelului, cu o capacitate
de 30, respectiv 40 de locuri, permit organizarea conferintelor de presa, traning-uri si a intalnirilor de afaceri.

Pentru oaspetii care doresc sa isi prelungeasca sejurul in orasul Iasi cu atestare de peste 600 ani si sa
transforme sederea intr-o mica vacanta intr-un oras de vis, incarcat de istorie, au posibilitatea de a vizita
numeroase muzee si case memoriale, catedrale catolice si ortodoxe, manastiri si biserici de sute de ani care
imprejmuiesc orasul celor sapte coline. Iasiul ofera plimbari pe alei seculare in frumosul „targ” al Copoului,
in gradini unice prin multitudinea de specii de flori si nu in ultimul rand, iti ofera posibilitatea de a vizita unul
dintre cele mai mari centre universitare ale tarii.
Parerea dumneavoastra conteaza pentru noi iar pentru a va oferi mai multe detalii si pentru a
imbunatati gama noastra de activitati, am fi interesati de opinia oaspetilor care ar dori sa isi petreaca un sejur
la Iasi.
Peste un deceniu de experiență este un motiv în plus pentru a ne acorda încrederea dumneavoastră,
astfel încât să beneficiați de servicii de cea mai bună calitate, prin rafinament și eleganță, numai la Complex
Hotelier Ciric***.
Deviza echipei Complexului Hotelier Ciric este: „Ne străduim în fiecare zi prin surprinderea
satisfacției oaspeților noștri să câștigăm încrederea acestora printr-un raport corect calitate-preț, pentru
serviciile de cazare și restaurant clasificate ***. Pentru că aspirăm să ajungem pe locul I în topul dorințelor
celor ce ne cunosc”.
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TRASEE DE AGREMENT IN ORASUL IASI
Pentru cei ce își doresc un sejur in care agrementul se îmbina cu posibilitatea de a cunoaște cat mai mult din
secretele metropolei situata pe cele șapte coline, „Orașul de VIS”...Viticultura, Istorie, Știința, iti propune trasee
unice si inedite :
Geografic, Ciricul este un curs de apa, afluent al râului Bahlui. Acesta formează câteva lacuri de baraj
artificial: Dorobanț, Aroneanu, Ciric I, Ciric II si Ciric III numit si Veneția. Lacurile Ciric sunt de baraj artificial
de lunca din Câmpia Moldovei, in partea de nord-est a municipiului Iasi.
Zona de Agrement Ciric, un veritabil resort situat pe malul lacului Ciric înconjurat de pădure si ferit de
aglomerația urbana oferă numeroase posibilități pentru activitățile de agrement, recreere, dar si petreceri
organizate in numeroasele restaurante si cluburi de pe malul lacului. Dintre acestea pot fi alese plimbările cu
gondola, zonele de piscina si plaja, plimbările cu barca si hidrobicicletele, pescuitul sportiv, tradiționalul picnic cu
locuri de grătare special amenajate si numeroase spatii pentru tenis, paintball, escaladare, fotbal, etc.
•Traseul Unirii: „România s-a născut la Iași”
Iași, capitala Principatului Moldovei între 1564 și 1862, a militat pentru consolidarea națiunii române. Un
moment important este intrarea în Iași a lui Mihai Viteazu în 1600, și autoproclamarea lui ca „Domn al Țării
Românești, al Ardealului și atoată Țara Moldovei”, un gest istoric considerat drept fundamentul viitoarei
Românii. Propunerea, în 1859, de către o mare parte a comunității intelectuale ieșene, a lui Alexandru Ioan Cuza
drept Domnitor al Principatelor Moldovei și Țării Românești și dubla sa alegere sunt celebrate în Piața Unirii pe
24 ianuarie, când se dansează Hora Unirii.
Palatul Culturii-Muzeul de Istorie a Moldovei-> Mânăstirea” Sfinții Trei Ierarhi”-> Muzeul de Istorie
Naturala-> Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr.T.Popa”-Piata Națiunii-> Muzeul Memorial” Mihail
Kogălniceanu”-> Muzeul Universității „Alexandru Ioan Cuza”-> Universitatea” Alexandru Ioan Cuza”-Corpul A> Palatul Cantacuzino Pascanu- Palatul Copiilor-> Biblioteca Centrala Universitara” Mihai Eminescu”-> Muzeul
Unirii-Reședința lui Alexandru Ioan Cuza-> Piața Unirii.
•Traseul Pelerinului: „Orașul celor 100 de biserici”
Se spunea că, la Iași, din orice loc te-ai afla, se putea vedea turla unei biserici. Astăzi însă, blocurile
rezidențiale construite după anii 1970 obturează uneori privirea călătorului. Orașul celor 100 de biserici reunește
edificii ale cultului ortodox, catolic, armean, lipovenesc sau neoprotestant. Pelerinul va descoperi monumente
religioase încărcate de istorie și spiritualitate, morminte ale ctitorilor și ale ierarhilor sau o iconografia bogată.
Ansamblul Mitropolitan Iasi, Catedrala Mitropolitana-> Episcopia Romano-Catolica de Iasi->
Mânăstirea” Sfinții Trei Ierarhi”-> Biserica Sfântul Nicolae Domnesc-> Biserica Barnovski-> Biserica” Sfântul
Sava”-> Biserica Armeana-> Biserica Barboi-> Mânăstirea Golia-> Biserica” Sfântul Spiridon „-> Biserica Banu.
•Traseul Evreiesc: „Prima Sinagogă din România”
Comunitatea evreiască din Iași s-a dezvoltat masiv după 1830, când valuri de imigranți au început să
sosească la Iași dinspre nord. Prezența lor a favorizat un avânt important al comerțului și al culturii. În 1876,
dramaturgul Avram Goldfaden a întemeiat la Iași primul teatru evreiesc de limbă idiș din lume, iar în 1878
versurile imnului Israelului au fost compuse la Iași. În anii 1930 existau peste 100 de case de rugăciune evreiești,
iar peste o treime din populație era de origine evreiască.
Gara Iasi-> Strada „Alexandru Lăpușneanu”-> Fosta Chestura a Politiei , Consiliul Județean Iasi-> Strada
„ Cuza Voda”-> Fostul Teatru Evreiesc din Iasi „Pomul Verde”-> Cartierul „Târgu Cucului”-> Sinagoga Mare->
Sinagoga Merarilor-> Centrul Comunitar Evreiesc-> Spitalul „Elena Doamna” , fostul Spital Israelit-> Fosta
Sinagoga Cismarilor, Spital Dr.Leon Ghelerter.
•Traseul Artelor: „Capitala Culturală a României”
Page 5 of 6

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
Iașul este orașul nașterii artelor moderne în România, marcând o serie de premiere: prima reprezentație
teatrală în limba română în 1816, prima reprezentație de operă în 1833, înființarea primului Teatru Național din
România în 1840.Clădirea actuală a Teatrului Național „Vasile Alecsandri”, se află pe locul 2 în topul realizat de
BBC al celor ,,șapte teatre din lume care îți taie respirația”.
Casa de Cultura” Mihai Ursachi” si Colecția „ Istoria Teatrului Romanesc”-> Palatul Universitar de la
Copou-> Galeriile Anticariat „Dimitru I.Grumazescu”-> Galeriile de Arta U.A.P.R-> Fosta Camera de Comerț->
Casa Bals(Universitatea de Arte) si Filarmonica de Stat Moldova Iasi-> Teatrul National si Opera Naționala Iasi->
Galeriile de Arta ale Municipiului Iasi -Centrul Municipal de Memorie Vizuala-> Teatru pentru copii si tineret
„Luceafărul”-> Palatul Culturii -Muzee de Arta, Etnografie si Știința-Tehnica-> Galeriile „Art Georgies”.
•Traseul Romantic: „Iașii marilor iubiri”
`Iașul este un oraș romantic prin excelență, care trăiește o anumită nostalgie pentru trecut. Prezența aici a
generațiilor de tineri educați la școlile occidentale în sec. al XIX-lea, dar mai ales a marelui poet Mihai Eminescu,
a lăsat o bogată tradiție literară care continuă și azi. În aceeași perioadă a apărut o nevoie de întoarcere către
natură, către folclor, către autentic, iar dealul Copoului, cu aleile, parcurile și casele sale de cultură, cu
numeroasele festivaluri folclorice și casele vechi îți vor face plimbarea extrem de agreabilă.
Starea Civila-Primăria Veche Palatul Cantacuzino Pascanu-> Grand Hotel Traian-> Râpa Galbena „
Esplanada Elisabeta”-> Muzeul” Vasile Pogor”, Casa Memoriala „ Vasile Pogor”-> Parcul Copou, Teiul lui
Eminescu, Muzeul” Mihai Eminescu”, Obeliscul cu Lei-> Gradina Botanica” Anastasie Fătu”-> Muzeul” Ion
Creanga”, Bojdeuca-> Muzeul” Mihai Codreanu”, Vila Sonet-> Teatrul National” Vasile Alecsandri „ Iasi->
Palatul Roznovanu, Primăria Municipiului Iasi-> Muzeul” Sf. Ierarh Dosoftei Mitropolitul”, Casa cu Arcade.
• Traseul Comunismului : „Amintiri din Epoca de Aur”
Regimul comunist (1947-1989) s-a remarcat printr-o urbanizare și o industrializare forțată. La Iași, zona
centrală, istorică și boemă, a fost în mare parte demolată pentru a face loc blocurilor și edificiilor masive. Piața
Unirii este un exemplu de amenajare socialistă, cu mozaicurile ce prezintă teme propagandistice predilecte:
agricultura, industria, artele, pacea și istoria, piesa de rezistență fiind scena legendară a fondării Moldovei, cu
Dragoș Vodă învingând bourul.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Corpul B -> Academia Romana Filiala Iasi-> Casa Ghika(Rosset),
fostul sediu al Securității-> Statuia si Bulevardul Independentei-> Monumentul Victimelor Comunismului-> Piața
Unirii-> Piațeta „ La Cub”-> Casa Patrata, Consiliul Județean Iasi-> Memorialul Revoluției din 1989, Piața
Palatului->Centrul Civic.
•Traseul Activ: „7 Coline pe bicicletă”
Traseul activ îmbină relaxarea activă cu descoperirea moștenirii istorice. Pe cele șapte coline ale Iașului
vom întâlni mănăstiri fortificate, muzee, păduri care îndeamnă la activități diverse (mountain biking, escaladă,
aventură, paintball,airsoft, alergare), dar și viață rurală, vii și degustări de vinuri. Fiecare colină oferă o priveliște
unică asupra Iașului, iar panorama cea mai cunoscută este cea de pe platoul Repedea.
Piața Palatului-Statuia lui Stefan cel Mare-> Dealul Galata-Mânăstirea Galata-> Cartierul FrumoasaMânăstirea Frumoasa-> Comuna Bârnova- Parc Hamak- Mânăstirea Bârnova-> Dealul Repedea-Rezervația
Repedea-> Dealul Bucium-Manastirea Bucium-> Pădurea Ciric-Zona de Agrement Ciric-> Dealul Șorogari->
Dealul Breazu- Biserica Munteni Copou-> Dealul Copou-Muzeul „Mihail Sadoveanu”.
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Iasi
Hotel: Moldova 3*
Camera 3
stele
Cameră
dubla
Camera
single
Apartament

Tarife
Ianuarie-decembrie,
fara octombrie,
vedere spate
270

Tarife
Ianuarie-decembrie,
fara octombrie,
vedere Palat
280

Tarife
OCTOMBRIE
vedere spate

Tarife
OCTOMBRIE
vedere Palat

320

330

240

250

280

290

-

410/330

-

475/400

Toate tarifele includ micul dejun (24 Ron).

Hotelul Moldova se află în centrul orașului Iași, aproape de Palatul Culturii și Palace Mall și oferă acces
gratuit la internet prin cablu, parcare gratuită și piscină interioară, modernă, cu saună și sală de sport.
Toate camerele au aer condiționat, TV prin cablu și minibar. Acestea includ zonă de relaxare. Băile sunt
dotate cu duș sau cadă și uscător de păr.
Oaspeții pot savura mâncăruri internaționale la restaurant și pe terasă. Cafeneaua de la Moldova servește
cafea și băuturi.
Servicii de transfer cu plată sunt oferite la cerere.
Moldova se află aproape de principalele puncte de atracție turistice din Iași, cum ar fi Catedrala
Metropolitană, aflată la 700 de metri, precum și Primăria din Iași, situată la 650 de metri. Aeroportul
Internațional Iași este la 6,1 km de Hotelul Moldova. Proprietatea poate aranja serviciile de transfer de la/la
aeroport la un cost suplimentar. Aeroportul Bacău se află la 133 km, la aproximativ 2 ore cu mașina.
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Lacul Roșu
Hotel: Turist 3*
Camera

Tarife CAZARE

Cameră dubla
Apartament

176
264

Hotelul își rezervă dreptul să modifice tariful (mai mic sa mai mare) în funcție de gradul de ocupare!

Situat în Lacu Roșu, Hotelul Turist are un restaurant, un bar, WiFi gratuit în întreaga proprietate și o grădină. Acest hotel
asigură camere de familie și o terasă. Hotelul are o piscină interioară, un centru spa și o recepție cu program nonstop.
Camerele hotelului au zonă de relaxare, TV cu ecran plat cu canale prin satelit și baie privată cu bideu și uscător de păr.
Toate unitățile de cazare sunt dotate cu birou.
Oaspeții Hotelului Turist se pot bucura de diferite activități în Lacu Roșu și în împrejurimi, precum drumeții.
Proprietatea este la 26 km de Gheorgheni şi la 32 km de Bicaz.
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Lacu Sarat
Camping Lacu Sarat 2*
Camera

Tarife

Casuta 2 A

84

Casuta 2 B

60

Toate tarifele nu includ masa

Cazare: 21 căsuţe cu două locuri
Dotări camere: 2 paturi, masă, scaune, curent electric, priză.
Servicii oferite la cazare: grup sanitar comun, parcare şi teren campare, păstrarea obiectelor de valoare în cadrul recepţiei
hotelului Lacu Sărat, predarea corespondenţei, acordarea de medicamente şi materiale sanitare în cadrul primului ajutor în
caz de accidente.
Alte facilităţi contra cost: posibilitatea efectuării tratamentului balneoclimateric la baza de tratament şi balneaţie liberă (băi
de soare şi nămol)
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Lacu Sarat
Hotel: Flora 2*
Camera

Tarife

Cameră dubla

150

Camera single

115

Toate tarifele includ micul dejun (15 Ron).
Suplimentar demipensiune 55 lei/zi/persoană, pensiune completă 95 lei/zi/persoană
Tratament 40 lei/zi/persoană – consultație și 2 proceduri/zi/persoană

vă așteaptă cu pachete de servicii balneare,
începând cu 01.04.2021, la următoarele tarife:
Pachete de servicii balneare

Camera single
Hotel Flora**
Lei/sejur/persoană

Camera dublă
(twin) Hotel Flora**
Lei/sejur/persoana

Cazare ,
Cazare ,
Loc in
restaurant- restaurantcamera
demipensiune pensiune
dubla cu
si tratament
completa demipensiune
si
si tratament
tratament

Sejur 5 zile
Sejur 10 zile
Sejur 16 zile

935
1.738
2.816

1.155
2.178
3.520

798
1.463
2.376

Loc in
camera
dubla cu
pensiune
completă
si
tratament

1.018
2.013
3.080

Pachetele de servicii balneare, includ:
-cazare in camera single 2* - 83 lei/zi/camera
-cazare loc in camera dubla – 55 lei/zi/loc in camera dubla
- restaurant demipensiune (mic dejun cu dejun sau cina)– 61 lei/zi/pers.
-restaurant - pensiune completă (mic dejun, dejun si cină) – 105 lei/zi/pers.
-tratament : 40 lei/zi/persoana – include: consultatie medicala, 2 proceduri din care una cu factori naturali de cura, in baza
cardului de sanatate. Suplimentar se pot oferi gratuit , in limita fondurilor, inca 2-4 proceduri /zi;
Vă oferim servicii de tratament si în ambulatoriu, in baza programarilor telefonice.
Afecțiunile ce se pot trata in Ambulatoriul de specialitate si recuperare Lacu Sărat sunt:
Boli osteoarticulare

Boli posttraumatice

Hernie de disc
Reumatism degenerativ: Artroze (Gonartroză, Coxartroză, Spondiloză)
Reumatism inflamator : Spondilite
Reumatismale abarticulare (Tendinite, Fibromialgia)
Anchiloze, redori articulare posttraumatice
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Boli
Boli
Boli
Boli
Boli

neurologice
ginecologice
dermatologice
vasculare
endocrine

Pareze, paralizii
Anexite , sterilitate
Psoriazis, neurodermite, eczeme cronice
Arteriopatie, Insuficienta venoasă periferică cronică
Hipotiroidie

Proceduri /Servicii
Consultatie medicala
Acupunctură ( 20 minute/sedința/zi)
Reflexoterapie
Masaj general
Masaj segmentar
Masaj parțial

Lei/serviciu
40
30
45
80
35
12

Bazin
Baie de sare
Baie de nămol
Impachetare cu namol
Impachetare partiala cu namol
Baie de plante
Electroterapie
Laser

15
15
17
25
20
15
15
17

Kinetoterapie
Kineroterapie individuala
Sauna ( minim 5 persoane)
Glicemie
Aplicatie cu parafina (doar o zona -15 min)
Aerosoli

12
80
15
5
15
15

Programul zilnic : 07.00-15.00 ( exclusiv Sâmbătă si Duminică)
Pe toată perioada în care se impune purtarea măștii nu se vor presta procedurile “băi de nămol si
împachetări nămol “ in interiorul bazei de tratament. Procedurile care sunt autorizate sa fie prestate
in perioada de stare de alerta sunt : consultatiile medicale, proceduri electrice , masaj, gimnastica.

Cazare: 106 camere duble
Dotări camere: televizor, cablu TV, telefon, baie cu cadă sau cabină duş
Servicii oferite la cazare incluse în tarif: mic dejun, parcare proprie în aer liber
Restaurant & bar: 1 restaurant cu 200 de locuri, bar de zi, terasă acoperită cu 20 locuri.
Alte facilităţi contra cost: bază de tratament proprie, bazin hidro-kinetoterapie, saună, sală de gimnastică
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Stațiunea: Baia Mare, jud. Maramures
Complex Turistic Castel Transilvania 4*
In perioada 01 octombrie- 01 mai:
Camera Single....................................165 lei
Camera Matrimoniala Standard.....205 lei
Camera Twin Standard.....................205 lei
Camera Matrimoniala Deluxe..........260 lei
Camera Twin Deluxe.........................260 lei
Apartament VIP.................................420 lei
In perioada 01 mai- 30 septembrie:
Camera Single....................................220 lei
Camera Matrimoniala Standard......375 lei
Camera Twin Standard.....................375 lei
Camera Matrimoniala Deluxe..........475 lei
Camera Twin Deluxe.........................475 lei
Apartament VIP.................................690 lei
* în pretul oferit este inclus micul dejun,parcare, WI-FI.
*In perioada 01 Mai-30 septembrie, fiind sezon estival, pretul include si intrarea gratuita
pe tot parcursul zilei la piscina.
Tariful pentru persoanele suplimentare in camere sunt urmatoarele:
 0-3 ani...........gratis
 3-7 ani...........45 lei
 Peste 7 ani.....90 lei
 Pentru persoanele suplimentare se poate asigura pat suplimentar la cerere doar in
camerele Deluxe!
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Baia Mare, jud. Maramures
Hotel Magus 4*1

TARIFE CAZARE – MAGUS HOTEL
Camerele in regim Single beneficiaza de pat matrimonial, la fel ca cele Double

Standard 3*
(Single / Double / Twin)
200

Tarif

Deluxe 4* si Executive 4*
(Single / Double / Twin)
220

Superior

Junior Suite

Magus Suite

300

385

495

TARIFE CAMERE LUNA AUGUST

Standard 3*
(Single / Double / Twin)
245

Tarif

Deluxe 4* si Executive
(Single / Double / Twin)
265

Superior

Junior Suite

Magus Suite

350

440

500

Observatii :
1. Tarifele sunt exprimate in LEI/camera/noapte, includ TVA , taxe si micul dejun;
2. Accesul la internet este gratuit .
Nr. crt.

Capacitate (locuri)
Denumire Sală de
conferinţe

U Shape

Theatre

Classroom

30
70
40
Sala Conferinta
Magus
Se accepta animale de companie in camerele cu parchet (8 camere). Tariful acceptarii animalelor de companie este de 50 Lei/
animal
Plata se face în avans integral în maxim 24-48 ore de la rezervare.
1.

FACILITĂŢI COPII
copiii până la 2.99 ani au reducere 100% la micul dejun, si au dreptul la patutul pentru copii (baby cot);
-pentru copiii de la 3 la 11.99 ani se achita suma de 50 RON (cazare pe pat suplimentar sau canapea extensibila)
-pentru copiii intre 12 – 15 ani se achită suma de 70 RON (cazare pe pat suplimentar sau canapea extensibila)

Hotelul Magus este situat la 4 minute cu maşina de aeroportul din Baia Mare şi are vedere la munte, un restaurant à la carte
și facilităţi de banchet şi conferinţe. Accesul la internet WiFi este gratuit în întreaga proprietate.
Camerele și suitele de la Hotelul Magus sunt izolate fonic şi au aer condiționat şi mobilier clasic, inclusiv paturi tapițate.
Toate unităţile sunt dotate cu TV cu ecran plat cu canale prin cablu și birou. Acestea au o zonă de relaxare, unde oaspeţii se
pot bucura de o băutură din minibarul disponibil contra cost. Camerele au baie privată cu articole de toaletă gratuite și
uscător de păr. Unele au vedere la munte sau la grădină.
Oaspeţii se pot relaxa în grădină sau pe terasă. Centrul de afaceri și serviciile de fax/fotocopiere sunt oferite la un cost
suplimentar, iar personalul de la recepție este disponibil nonstop. Parcarea privată este gratuită.

1

Se accepta animale de companie in camerele cu parchet (8 camere). Tariful este de 50 Lei/ animal
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Maramureș, Blidari – mun. Baia Mare
HOTEL: Lostrita 4* - Păstrăvărie, Hotel & SPA

Cazare + mic dejun
camera single 250 lei/noapte
camera dubla 350 lei/noapte
camera tripla 400 lei/noapte
camera family 450 lei/noapte
Pat suplimentar - 50 lei
Supliment mic dejun – 30 lei
Copii sub 4 ani au gratuitate, fara pat suplimentar.
• Tarifele includ micul dejun si acces la SPA
• Hotelul nostru nu accepta animale de companie.
• Check in – incepand cu ora 15
• Check out – pana la ora 12
• Program receptie 8 – 22
• Program mic dejun 8 - 10
• Program SPA 9 - 21



Initial, hotelul a avut doar 10 camere, ca mai apoi, numarul lor sa creasca pana la 24. In anul 2017 a inceput un proces major de
renovare, in care s-a modificat intreg aspectul locatiei. Doi ani mai tarziu, se deschide cel mai morden complex hotelier din
Maramures. 36 de camere dotate la 4 stele si un centru spa destinat oaspetilor nostri. Restaurantul este renovat in stil
modern, dar cu puternice influente din natura : lemnul, piatra si verdeata sunt elementele ce recreaza o imagine a regiunii
noastre.
In exterior, sunt amenajate mai multe zone de servit masa – o terasa suspendata pe bazinele cu pastravi, aleea de-a lungul
pastravariei si foisoarele din lemn ce ofera o panorama a intregii locatii. Toate acestea au la baza traditia lemnului
maramuresan si au fost realizate de mesteri populuari din inima Maramuresului Istoric.
Hotelul oferă locuri de cazare în camere matrimoniale, camere cu 2 sau 3 paturi. Toate camerele sunt dotate cu baie proprie.
Cele 36 de camere ale hotelului vă așteaptă și vă îmbie la odihnă și relaxare ! Dotate la cel mai inalt standard, camerele dispun
de baie proprie, tv smart, minibar, seif, masa de calcat, lumini inteligente si fierbator de cafea. Avem camere in regim
single, duble matrimoniale, duble cu doua paturi sau family/ triple ( pat suplimentar sau canapea extensibila). Oaspetii
hotelului au acces gratuit la zona de spa – piscina interioara incalzita, sauna umeda si uscata. Oferim si servicii de masaj
contra cost. Micul dejun este inclus . Hotelul are lift si parcare proprie gratuita.
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Statiune: Borsa, Maramureș
Casa Firuța 3*
Tarife Cazare (fără masa)
Perioada 01.01.2021 - 30.05.2021
Casa Bunicii:
 Camera dubla - Pret / noapte - 120 lei
 Camera dubla cu pat suplimentar - Pret / noapte - 150 lei
Casa Mamei
 Camera dubla - Pret / noapte - 100 lei
 Camera dubla cu pat suplimentar - Pret / noapte - 130 lei
Perioada 01.06.2021 – 31.08.2021
Casa Bunicii:
 Camera dubla - Pret / noapte - 150 lei
 Camera dubla cu pat suplimentar - Pret / noapte - 170 lei
Casa Mamei
 Camera dubla - Pret / noapte - 120 lei
 Camera dubla cu pat suplimentar - Pret / noapte - 150 lei
Perioada 01.09.2021 – 20.12.2021
Casa Bunicii:
 Camera dubla - Pret / noapte - 120 lei
 Camera dubla cu pat suplimentar - Pret / noapte - 150 lei
Casa Mamei
 Camera dubla - Pret / noapte - 100 lei
 Camera dubla cu pat suplimentar - Pret / noapte - 130 lei
Politica pentru copii
 0-5.99 ani – Gratuit ( in camera cu doi adulti fara pat suplimentar)
 6-13.99 ani- 50 % din tariful de cazare ( in camera cu doi adulti cu pat suplimentar)
Masa
Masa se serveste in principal in regim de pensiune.
In cazul in care faceti rezervare cu masa atunci aceasta se tarifeaza astfel:
 Mic dejun 25 lei / pers / zi
 Cina 50 lei / pers / zi
 Pranz 50 lei / pers / zi
Politica pentru copii
 0-5.99 ani – Gratuit
 6-13.99 ani- 50 % din tariful / adult

Capacitate: 17 adulți și 3 copii în 7 spații de cazare
Casa Firuta iti pune la dispozitie 7 camere, o curte mare si o priveliste incantatoare fiind inconjurata de Masivul
Toroioaga si Pietrosul Rodnei. Casa Firuta se află în orașul Borșa și oferă unități de cazare de 3 stele, cu terasă
privată. Fiecare unitate de cazare de la această pensiune de 3 stele oferă vedere la grădină, iar oaspeții au la
dispoziție o grădină cu facilități de grătar. Unitatea de cazare oferă acces gratuit la internet WiFi în toate zonele
proprietății

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

Stațiunea: Borșa, Maramureș
Hotel: Victoria 3*

TARIFE CAZARE (fără mic dejun)
TIP
CAMERA

SEZON
01.06.-15.09.

cameră single
cameră dublă
cameră triplă
apartament 4 pers

180 lei/noapte
200 lei/noapte
240 lei/noapte
320 lei/noapte
Mic dejun(suplimentar): 29 lei/persoană

EXTRASEZON
15.01.-30.05. /
16.09.-20.12.
120 lei/noapte
140 lei/noapte
180 lei/noapte
220 lei/noapte

*Hotelul își rezervă dreptul de a modifica tarifele pentru sărbatori sau jumătatea lunii Iulie
cât și August
Alte taxe: 3 RON/persoană/noapte taxa stațiune turistică

Situat în stațiunea turistică Borșa din Maramureș, Hotel Victoria pune la dispoziția turiștilor servicii de
cazare la cele mai înalte standarde, concepute și personalizate astfel încât să satisfacă chiar și cele mai exigente
cerințe și așteptări în domeniu.
Facilități oferite oaspeților: o bucătărie complet utilată, sală de mese, bar, terasă, sală de conferințe, servicii
de spălătorie, acces internet, baie proprie la fiecare cameră, TV+cablu, telefon, minibar, balcon la camere, loc de
joacă pentru copii, parcare.
Hotel Victoria este amplasat la doar 400 m de stația de autobuz din Borșa, la 2,3 km de pârtia de schi RuncStiol, 32 Km de Vișeu de Sus.
De asemenea, unitatea reprezintă un punct de plecare către cele mai populare atracții turistice din
Maramureș, Mocănița, Memorialul Durerii sau celebrele biserici din lemn.
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Stațiunea: Danesti, Maramures
Hotel Secret Garden 4*
Cazare cu mic dejun
TIP Tarif

Tarif
(mic dejun inclus)

Camera dubla in
regim SINGLE SGL
245

Camera
Dubla - DBL

Apartament
(dormitor+living)
JUNIOR SUITE

Apartament
VIP****
VIP SUITE

275

355

480

Tarifele sunt exprimate in LEI si includ cazare cu mic dejun(MD) bufet suedez (BB– Bed &
Breakfast), taxa hoteliera, TVA-ul, accesul la piscininele interioare si exterioare hotelului, sala de
fitness si terenul de sport (tenis/fotbal).
TARIFE SPECIALE PENTRU COPII SI A TREIA SAU A PATRA PERSOANA ADULTA
1) Copil = 0-12 ani.
2) Copiii cu varsta cuprinsa intre 0 (zero) si 12 (doisprezece) ani beneficiaza de cazare si mic dejun gratuit in cazul in
care nu se solicita pat suplimentar, turistii fiind obligati sa certifice etatea copilului printr-un act la check-in.
3) In camera dubla cu doi adulti, primul copil beneficiaza de gratuitate iar pentru al doilea se solicita 60 pe noapte, pret
ce include mic dejun si pat suplimentar pe tipul de camera respectiv .
4) A treia sau a patra persoana adulta cazata in camera dubla cu pat suplimentar sau apartament beneficiaza de 20%
reducere din tariful net al unui loc de cazare cu mic dejun inclus pe tipul de camera respectiv.
Demipensiunea (HB), bufet (mic dejun)/ variante fixe de meniu, se ridica la un tarif de 50 RON/zi/adult, iar pentru copii, 25
RON/copil. Suplimentul de Pensiune Completa (FB) este de 100 RON/zi/adult, respectiv 50 RON/zi/copil
Accesul la sauna uscata se face contracost, respectiv 25 lei/ 30 minute/persoana
*Descriere camere: -DBL = camera dubla standard cu pat matrimonial sau paturi twin.
-SGL = camera dubla standard vanduta in regim de single.
-Junior Suite = apartament cu dormitor si living, 1 baie cu cada cu jacuzzi, terasă cu masă si scaune.
-VIP Suite = apartament VIP cu dormitor si living, 1 baie cu cada cu jacuzzi, pat matrimonial-dormitor,
fotolii şi canapea in living, terasa panoramica de 25 mp cu masă si scaune, plasmă, frigider.
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Statiune: Petrova, Maramureș
Pensiunea: Dacii Liberi Resort & Spa 5*
Sezon - Cazare + Mic dejun:
Tipurile de camera si tarifele percepute pentru sezonul de vara (01.07-20.09.2021) de Pensiunea Dacii Liberi sunt
prezentate mai jos, sunt exprimate în lei şi includ micul dejun si accesul la SPA:
TIP CAMERE
TARIFE
dubla deluxe
495 ron/noapte
dubla superioara
430 ron/noapte
dubla standard
395 ron/noapte
dubla std. budget
295 ron/noapte
apartament 1 dormitor
700 ron/noapte
apartament 2 dormitoare
1100 ron/noapte
suita 3 dormitoare
1.110 ron/noapte
Extrasezon - Cazare + Mic dejun:
Tip camera
Tarif lei/camera/noapte
Double Deluxe
450
Double Superioara
390
Double Standard
360
Apartamentul 2 dormitoare
600
Apartamentul 2 dormitoare
960
Suita cu baie comuna
1110
Double Standard Budget
250
Hotelul își rezervă dreptul de a modifica tarifele

Capacitate
2 persoane
2 persoane
2 persoane
4 persoane
6 persoane
6 persoane
2 persoane

Copiii insotiti de parinti, se tarifeaza astfel :
 Copiii până la 12 ani au reducere 100% la micul dejun si accesul la centru spa, dar nu au dreptul la pat
propriu;
 La copii peste 12 ani pentru care nu se solicita pat suplimentar se percepe o taxa de 75 ron/noapte care
include: mic dejun si accesul la centrul SPA ;
 Capacitatea maxima pentru paturi suplimentare intr-o camera este de un pat;

Camerele noastre confortabile, impartite în doua cladiri, pot gazdui maxim 42 de persoane în 10 camere duble, un
apartament junior, un apartament prezidențial si o suita de 3 camere duble.
Pensiunea Dacii Liberi Resort and Spa este situată în Petrova, în zona istorică a regiunii Maramureș. Oferă o piscină
acoperită cu sticlă pe tot parcursul anului, care se deschide către zona de plajă, un centru spa și o piscină cu apă
sărată. Oaspeţii pot savura o masă tradiţională românească la restaurant. Proprietatea asigură WiFi gratuit în întreaga
proprietate şi parcare privată gratuită.
Camerele oferă TV cu ecran plat. Unele unităţi de cazare includ o zonă de relaxare unde oaspeţii se pot destinde
după o zi plină. Unele camere beneficiază de vedere la munte, la piscină sau la grădină. Camerele au baie privată cu
duş sau cadă. Pentru confortul oaspeţilor, proprietatea asigură halate, papuci şi articole de toaletă gratuite.
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Maramureș
HOTEL: Romanița 4*
Cazare cu mic dejun
PERIOADA: 01.01.2021 –01.05.2021, 01.09.2021-31.12.2021
camera single = 180 lei/ noapte(mic dejun inclus)
camera double/twin =250 lei / noapte(mic dejun inclus)
camera family = 320lei/ noapte(mic dejun inclus)
apartament = 450 lei/ noapte(mic dejun inclus)
PERIOADA: 01.07.2021 –01.09.2021 și week-end
camera single = 230 lei/ noapte(mic dejun inclus)
camera double/twin =320 lei / noapte(mic dejun inclus)
camera family = 374 lei/ noapte(mic dejun inclus)
apartament = 545 lei/ noapte(mic dejun inclus)
*Turistii cazati in hotel beneficiaza de intrare gratuita la SPA si Piscina
Exterioara/interioara
FACILITĂŢI COPII
- copiiipână la 4 ani au reducere 100% la micul dejun, dar nu au dreptul la pat propriu;
- copiii de la 4 la 14 ani sunt obligati sa solicite pat suplimentar
- copiii de peste 14 ani nu beneficiază de reducere la cazare şi mic dejun.
Persoanele adulte cazate în pat suplimentar într-o cameră dublă/ apartament plătesc 50 lei/noapte.

Romanita de 4 stele este un hotel cochet, deschis in august 2013 si este amplasat la intrarea in
orasul Baia Mare (7 km de centrul orasului), in localitatea Recea, pe drumul european E58,
dinspre Cluj, intr-o zona cu un cadru natural superb, ferit de aglomeratia urbana.
Hotelul Romanita este unul modern, elegant si ofera camere mari, spatioase mobilate cu stil si
rafinament, o piscina exterioara pe timp de vara, iar pe timpul iernii un Centru Spa cu dotari
de ultima ora si piscina interioara.
Restaurantul si sala de evenimente precum si produsele din bucataria traditional
maramureseana sunt foarte apreciate de turistii ce vin aici pentru a-si petrece Revelionul si
Sarbatorile de iarna sau doar sa se racoreasca de in zilele toride de vara.
Conditiile de cazare exceptionale, facilitatile multiple, serviciile ireprosabile si proximitatea
principalelor obiective turistice din Maramures precum si a partiilor de ski Cavnic, Suior,
Mogosa si Izvoare fac din Hotel Romanita un loc foarte apreciat de turisti
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Stațiunea: Sighetul Marmației, Maramureș
Complex: Grădina Morii 3*1
Complexul Grădina Morii vă oferă toate facilitățile unei locații liniștite și extrem de primitoare ideal
pentru odihnă, recreere, refacere și reuniuni de afaceri.

Tip cameră

Tarif (lei/noapte/cameră)

Single
Single superior
Double matrimonial
Double twin
Double superior
Double cu balcon
Suita
Apartament
Apartament DeLuxe

220
230
280
280
330
300
400
400
500

* Tarifele includ micul dejun în sistem bufet suedez sau a la carte
Politicile de la Hotelul Gradina Morii:
Check - in: orele 14:00 - 00:00
Check - out: orele 11:30 - 12:00
Se accepta accesul animalelor de companie de talie mica in hotel, tariful pentru acestea reprezentand 20% din
tariful unei camere single.
Camerele pot fi dotate cu un pat suplimentar, acesta se taxeaza cu 80 lei/noapte (mic dejun si TVA
incluse).
Copiii de pana la 12 ani beneficiaza de gratuitate daca se cazeaza in pat cu parintii; copii peste 12 ani
se vor caza obligatoriu in pat suplimentar.








Toate camerele sunt dotate cu:
minibar
televizor color
cablu TV
telefon
baie proprie cu cabina de duș
uscător de păr
încălzire centrală, etc.

1
Se accepta accesul animalelor de companie de talie mica in hotel, tariful pentru acestea reprezentand 20%
din tariful unei camere single.
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Stațiunea: Sacele, Valea Izei, Maramureș
Pensiunea: Lacramioara 3*
OFERTA PRET CAZARE 2021
Tip cameră
camera single
camera dubla (cu un pat matrimonial)
camera twin (cu doua paturi single)
camera tripla
camera tripla superioara
camera cu doua paturi matrimoniale
apartament cu doua camere si
doua paturi matrimoniale

Tarif
120 RON
150 RON
150 RON
170 RON
180 RON
180 RON
200 RON

Tarifele include ACCES GRATUIT la:
 piscina interioara incalzita
 ciubar cu apa sarata incalzita
 biliard si tenis de masa
Se achită minim 30% avans în maxim 48 ore, iar diferența cel târziu cu 15 zile înainte de cazare.
La grupuri de 50 persoane se acorda 2 gratuitati la cazare.
La copiii pana la 10 ani se acorda 50 % reducere la cazare.
Pentru Paste, Craciun , Revelion si alte evenimente turistice , Pensiunea Lacramioara isi rezerva dreptul de a
practica alte tarife intrucat se organizeaza sejururi.

Recomandăm (deplasarea la obiective se va face cu maşina personală):
SĂCEL
- Vizită la atelierul meşterului în lemn, Grigore Tulean, Săcel, a cărui miniaturi reînvie arta
lemnului pentru care Maramureşul este atât de vestit.
-Vizită la cea mai veche moară de apă cu atelier de dărăcit – Moara lui Mecleș
ZONA VALEA IZEI
- Vizita la Muzeul Ţărăncii Române din Dragomireşti
- Vizita la Mânăstirea Bârsana, localitatea la 35 km distanţa de Săcel. Este o zona care impune
nu doar prin aspect, ci şi prin liniştea şi pacea pe care o inspiră atunci când paşii turistului ajung acolo şi se transformă
într-un pelerin.
-Vizita la Cimitirul Vesel de la Săpânţa, Memorialul Durerii din Sighetul Marmaţiei şi Mânăstirea Săpânța
Peri.
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Vișeu de sus, Maramureș
Hotel: Gabriela 3*
5 ianuarie -31 martie 2021
4 camere single – tarif 200 Ron
24 camere cu două paturi – tarif 300 Ron
14 camere cu pat matrimonial – tarif 300 Ron
9 camere cu pat matrimonial și canapea extensibilă - tarif 350 Ron
tariful camerelor cu pat matrimonial în regim single este de 250 Ron/noapte.
tariful camerelor cu două paturi în regim single este de 250 Ron/noapte.

PLAN TARIFAR 04 Mai 2021 – 30 Iunie 2021
- cameră single (cu pat franțuzesc) – tarif 250 Ron
- cameră cu pat matrimonial și canapea extensibilă – tarif 350 Ron(2pers.) / 400 Ron(3pers.)
- cameră cu pat matrimonial – tarif 350 Ron
- cameră cu două paturi – tarif 350 Ron
- tariful camerelor cu pat matrimonial în regim single este de 250 Ron/noapte.
- tariful camerelor cu două paturi în regim single este de 250 Ron/noapte.
PLAN TARIFAR 01 Iulie 2021 – 31 August 2021
- cameră single (cu pat franțuzesc) – tarif 250 Ron
- cameră cu pat matrimonial și canapea extensibilă – tarif 400 Ron(2pers.) / 450 Ron(3pers.)
- cameră cu pat matrimonial – tarif 400 Ron
- cameră cu două paturi – tarif 400 Ron
- tariful camerelor cu pat matrimonial în regim single este de 250 Ron/noapte.
- tariful camerelor cu două paturi în regim single este de 250 Ron/noapte.
Tarife copii(în pat cu părinții):
•
0 -4 ani – gratuit
Check- in începând de la 15:00
•
4 -7 ani – 20 lei *
Check-out până la 11:00
•
7 - 12 ani – 40 lei – micul dejun + accesul la centrul Wellness*
* Aceste tarife sunt valabile atunci când copilul nu este cazat într-o cameră cu canapea extensibilă.
** Pentru cea de-a 4-a persoană, respectiv al 2-lea copil cu vârsta mai mare de 7 ani într-o cameră matrimonială cu canapea extensibilă se achită un supliment
de 20 lei pentru micul dejun.
Tarifele de cazare includ micul dejun și accesul la centrul Wellness & Spa. Ziua hotelieră începe la ora 15:00 și se încheie la ora 11:00.
Extraservicii:
o
Sală de conferință – 500 lei/zi; 4h/5h- 250lei.
o
Teren Tenis – 20 lei/h; nocturnă: 40lei/h.
o
Teren Fotbal – 60 lei/h; nocturnă: 90 lei/h.
o
Cină / prânz prestabilit (antreu, fel principal, desert, apă – din variantele propuse) la grupuri mai mari de 20 de persoane – 58
lei/persoană.
Plata se face în 2 tranșe :30 % în momentul rezervarii, 70 % din valoarea serviciilor rezervate cu 20 zile înainte de intrarea în hotel.
Facilităţi hotel:
Hotelul Gabriela se află în judeţul Maramureș, la 1,5 km de centrul din Vișeu de Sus. Ofera unităţi de cazare cu WiFi gratuit. Calea ferată istorică a
Mocăniţei este la 2 km de hotel.
Camerele moderne includ TV prin cablu, minibar şi baie cu articole de toaletă gratuite şi uscător de păr. Unele au balcon.
Oaspeții au la dispoziţie facilități de wellness și spa. Acestea includ piscină interioară, sală de gimnastică, cadă cu hidromasaj, baie turcească, saună
uscată și salină.
Restaurantul à la carte de la Hotel Gabriela oferă preparate internaţionale şi româneşti tradiționale. De asemenea, are bar şi terasă. Hotelul Gabriela are
şi săli de banchet unde se pot organiza evenimente private, inclusiv nunţi.
În plus, proprietatea oferă loc de joacă pentru copii şi parcare privată gratuită. Zona de schi Borşa se află la 23 km.
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Baia Sprie, Maramureș
HOTEL: Complex Turist Șuior 3*
TARIFE PERIOADA – 15. 09.2020 – 31.01.2022
Tip camera

Perioada

TARIFE EXTRASEZON
TARIFE SEZON
Tarife / cameră/ noapte/ 2 persoane
(exceptia camera single)
15.09.2020-14.12.2021
15.12.2020-31.03.2021
01.04.2021-30.06.2021
01.07.2021-15.09.2021
16.09.2021-14.12.2021
15.12.2021-31.01.2022

SINGLE
DUBLĂ
APARTAMENT
PAT SUPLIMENTAR
COPIL 3-7.99 ANI
PAT SUPLIMENTAR
COPIL 8-13.99 ANI
PAT SUPLIMENTAR
ADULT

130 RON
190 RON
240 RON
30 RON

180 RON
240 RON
320 RON
50 RON

50 RON

80 RON

80 RON

100 RON

IMPORTANT:
 Tarifele pentru apartament și cameră dublă sunt calculate pentru 2 persoane;
 Tarifele includ mic dejun;
 În cazul în care turiștii doresc și mese preferăm varianta BUGETULUI ALOCAT, în
detrimentul MENIULUI PRESTABILIT pentru rezervarile individuale;

 TARIFE ORIENTATIVE PENTRU MASĂ:
PRÂNZ format din supă/ ciorba, preparat de bază, desert , apă: 60 RON/ pers.
CINĂ formată din preparat de bază, desert , apă: 50 RON/ pers.
Tarife valabile un an de zile, începând cu data semnării contractului, exceptând perioadele cu pachete
speciale (ex. Revelion, Paște, 1 Mai, etc.)
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Stațiunea: Baia Sprie, Maramureș
Pensiunea Madlene 3*
220 ron/camera dubla/noapte
Capacitate: 6 adulți și 1 copil în 3 spații de cazare
Facilități unitate:
 acces la bucătarie
 filtru de cafea
 frigider în unitate
 gradină/curte
 grătar/barbeque
 internet prin cablu
 internet wireless
 living
 parcare
 plata cu cardul
 sală de mese
 terasă
 TV în living
Facilități camere:
 baie în cameră
 cameră cu TV
 camere cu balcon
 încălzire centrală
 internet în camera
 uscător de păr

În inima Maramureșului, în orașul Baia Sprie, vă așteptăm noi, la Pensiunea Madlene pentru a vă
completa șederea și pentru a v-o face mai plăcută.
Fie că ajungeți să ne vizitați în interes de serviciu, fie că ați ales destinația pentru o excursie cu
familia sau grupul de prieteni, vă vom găzdui și întâmpina așa cum se cuvine.
Am pregătit fiecare cameră cu atenție deosebită pentru cele mai mici detalii, de la design-ul
atrăgător și modern, pâna la mobilierul din lemn masiv distribuit într-o manieră lejeră și
reconfortantă. Toate acestea, pentru că știm cât de mult contează pentru dumneavoastră.
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Vă asteptam cu drag sa ne deveniți oaspeți, sa rămânem prieteni, și să vă bucurați de serviciile
noastre impecabile, asa cum v-am obișnuit până acum!
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Stațiunea: Baia Sprie, Maramureș
Pensiunea Verde 3*
Tarife standard cazare (fără masă)
camera dubla sau twin – 150 lei/noapte
camera tripla – 200 lei noapte
suita – 270 lei/noapte (4 persoane)
apartament – 300 lei/noapte (4 persoane), 350lei/noapte (5 persoane), 400 lei/noapte
(6 persoane)
Toate tarifele sunt exprimate in lei/zi si includ TVA.( includ taxele locale). Tarifele de cazare
nu includ micul dejun. Ziua hoteliera incepe la ora 14.00 si se termina la ora 11.00.
Facilități: restaurant, ciubar, saună

Pachete
1. Pachet Circuit in Maramures 2021
Prețul sejurului este de 1200 lei/ persoană și include cazare , masă, transportul de la pensiune la
atracțiile turistice.Toate camerele sunt dotate cu băi proprii, frigider, tv, wifi. Pretul nu include intrarile la
edificiile vizitate, masa de pranz in zilele cu excursii lungi,(ziua 2 si ziua 4) conform program .
Program
Ziua1
Primirea și cazarea oaspeților, pranz
Excursie pe Dealul Minei ,Lacul Albastru Baia Sprie , Crăpătura Zorilor, drumeție 1-2 ore.
Cina
Ziua 2
Mic dejun
Excursie: Sighetu Marmației, Săpanța ”Cimitirul Vesel” .
Vizităm muzeul Memorialul Durerii, Cimitirul Vesel de la Săpanța, Manastirea Peri de la Săpanța. La
intoarcere vizitam Biserica de Lemn de la Surdesti contruita in anul 1721, cunoscuta ca si cea mai inalta
biserica de lemn din lume, acesta biserica este inclusa in patrimoniul UNESCO.
Cina
Ziua 3
Mic dejun
La alegere - Cota 1000 Șuior (urcare cu telescaunul)/lacul Mogosa, sau excursie la rezervația Creasta
Cocoșului (drumeție 4 - 5 ore) .
Pranz
Relaxare, program liber .
Cina *
Ziua 4
Mic dejun
Excursie la Vișeu de Sus, plimbare cu Mocănița pe Valea Vaserului (bilete on-line se gasesc la adresa
urmatoare: http://shop.cffviseu.com:8880 )
La intoarcere, vizitam manastirea Barsana.
Cina
Ziua 5
Mic dejun
Despărțirea de oaspeți
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"Pensiunea Verde" se află în orașul Baia Sprie, județul Maramureș, la doar 10 km de Baia Mare, la poalele
munților Gutâi, cu 6 spații de cazare. Este apreciată de cei care doresc un loc retras și liniștit dar în același
timp aproape de centrul orașului Baia Sprie . Într-o oază de verdeață și un peisaj de poveste, având
camerele spațioase cu vedere spre munte și grădini , împrejurimile încă sălbatice și destinațiile turistice
din apropierea noastră sunt câteva dintre motivele pentru care sunteți bineveniți să ne vizitați.
Camera 1 (parter), pat matrimonial, tv,wifi,frigider, grup sanitar propriu, ideală pentru cupluri.
Camera 2 (parter), suită cu 2 camere nedecomandate , tv LED, wifi,frigider, grup sanitar propriu - ideală
pentru familii cu 1 , 2 sau 3 copii.
Camera 3 (etaj) triplă (2 paturi) + 1 canapea extensibilă ,cu vedere spre munte, tv LED, wifi,frigider,aer
conditionat, grup sanitar propriu - ideală pentru 3 persoane.
Camera 4 (etaj) cu pat matrimonial + canapea extensibilă, cu vedere spre gradină, tv LED, wifi, frigider
,aer conditionat, grup sanitar propriu - ideală pentru familii cu 1 sau 2 copii dar și pentru cupluri.
Camera 5 (etaj) triplă , un pat matrimonial si un pat single cu vedere spre munte și grădini, tv LCD, wifi,
frigider, aer conditionat, grup sanitar propriu - ideală pentru cupluri sau familii cu un copil.
Camera 6 (etaj), Apartament cu 2 camere+ living open space cu chicineta dotata, TV, wifi,frigider,A.C.,
grup sanitar propriu - ideală pentru familii.
Zona de ski Baia Sprie este cea mai bună alegere din Nord-Vestul României pentru iubitorii sporturilor de
iarnă. Pârtiile de schi despre care vorbim sunt cele de la Șuior și Cavnic la distanțe mici de Pensiunea
Verde , mai departe veți gasi o descriere pentru acestea ca să vă fie mai usoara alegerea.
Partiile de schi Șuior si Mogoșa
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Cavnic, Maramureș
Hotel SuperSki 3*

Tarifele afisate includ micul dejun (bufet suedez).
Tarife 29.01.2021-6.02.2021
Tip camera
Dubla fara balcon
Dubla cu balcon
Tripla fara balcon fara vedere
Cvadrupla fara balcon fara vedere
Junior suite sau cvadrupla superioara

Pret/camera
374
418
407
462
506

Tarife 10.01.2021-28.01.2021, 7.02.2021-28.02.2021
Tip camera
Pret/camera

Dubla fara balcon
Dubla cu balcon
Tripla fara balcon fara vedere
Cvadrupla fara balon fara vedere
Junior suite sau cvadrupla superioara

In timpul
saptamanii
308
352
341
374
429

Tarife 01.03.2021-31.03.2021
Pret/camera
In timpul
saptamanii
Dubla fara balcon
242
Dubla cu balcon
275
Tripla fara balcon fara vedere
264
Cvadrupla fara balon fara vedere
297
Junior suite sau cvadrupla superioara
352
Tip camera

Pret/camera
Weekend (vineri,
sambata)
374
418
407
440
495

Pret/camera
Weekend (vineri,
sambata)
275
319
308
341
396

Copiii sub 4 ani beneficiaza de gratuitate daca nu solicita pat suplimentar (45 lei/noapte cu pat suplimentar inclus).
Orice copil cu varsta 4-9 ani plateste: 15 lei/copil/noapte (fara pat suplimentar inclus. 45 lei/noapte cu pat suplimentar inclus).
Orice copil cu varsta 10-14 ani plateste 45 lei/noapte (pretul include micul dejun si patul suplimentar).
Orice copil sau adult cu varsta de peste 14 ani plateste 60 lei/noapte pentru cazare cu mic dejun inclus si pat suplimentar.
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Facilitati:
-*acces gratuit la spa (sauna, Jacuzzi, ciubar cu apa sarata, salina) intre orele 17:00-20:00
-*acces gratuit la piscina interioara intre orele 11:00-20:00
-30% reducere la centrul de inchirieri SuperSki, pentru inchirierea echipamentelor complete (schiuri, bete, clapari), in cazul inchirieriii
partiale a unui echipament (doar schiuri sau clapari) nu se acorda reducere.
-camera de depozitare echipament de ski la locul de pornire al telescaunului Roata 1
*disponibilitatea piscinei interioare si a zonei spa depinde de masurile covid luate de autoritati, SuperSki Cavnic nu isi asuma
responsabilitatea pentru nefunctionalitatea lor in cazul in care masurile COvid19 nu permit accesul la aceste zone
Conditiile rezervarii:

1.

Rezervarea se face din momentul achitarii avansului (50% din valoarea sumei totale), diferenta de plata in momentul cazarii. Avansul este
nerambursabil

2. Avansul se achita in urma emiterii facturii proforme solicitata de catre client.
3. Factura proforma se achita in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii, in caz contrar rezervarea va fi anulata.
4. In limita disponibilitatii, datele rezervarii pot fi schimbate cu maxim 7 zile inainte de inceperea sejurului.
5. In caz de neprezentare, de anulare a rezervarii sau a oricarui motiv avansul nu se returneaza.
6. Rezervarea nu poate fi modificata sau anulata inainte cu mai putin de 7 zile de la data inceperii sejurului, se percepe astfel pretul integral al
rezervarii.

Hotel Superski Cavnic 3* ofera cele mai inalte standarde de confort chiar la baza domeniului schiabil Superski Roata, la locul de pornire al
telescaunului Roata 1 si ofera cazare in 28 de camere
(20 duble, 3 cvadruple standard, 2 triple, 1 cvadrupla superioara si 2 junior suite).
Restaurantul hotelului serveste zilnic un mic dejun tip bufet suedez pentru clientii sai si ofera preparate a la carte in restul zilei. Pe timpul iernii,
restaurantul este pe baza de autoservire fiind situat chiar la baza partiilor de ski.
Hotelul dispune de o zona spa (sauna, jacuzzi, ciubar cu apa sarata), precum si o sala de conferinte de 35 locuri. Clientii hotelului Superski
beneficiaza de gratuitate atat la zona spa (intre orele 17:00-20:00), cat si la sala de conferinte.
Piscina interioara de la Hotel SuperSki este locul perfect pentru relaxare, cu acces gratuit pentru clientii cazati la Hotel SuperSki (intre orele
11:00-20:00). Clientii cazati la alte unitati de cazare nu au acces la piscina interioara. PISCINA INTERIOARA se redeschide luni 14.12.2020,
intrucat pentru moment masurile in vigoare permit acest lucru. Este nevoie de rezervare prealabila
Va fi limitat numarul de persoane din interior. Sezlongurile nu vor putea fi folosite
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Vilele SuperSki 3*
Tarifele afisate includ doar cazarea
Tarife 29.01.2021-6.02.2021
Pret/camera

Tip camera

Pret/camera

In timpul
saptamanii
132

Dubla fara balcon
Tripla cu balcon
Cvadrupla cu balcon
Camera de 6 persoane cu balcon
Suita de 4 persoane fara balcon
Tripla superioara cu balcon

Weekend (vineri,
sambata)
165

165
198
253
264
231

Tarife 29.01.2021- 6.02.2021
Tip camera

209
242
297
308
264
Pret/camera

Dubla fara balcon

187

Tripla cu balcon

242

Cvadrupla cu balcon

286

Camera de 6 persoane cu balcon

319

Suita de 4 persoane fara balcon

319

Tripla superioara cu balcon

297

Pretul unui pat suplimentar este de 25 lei/noapte fara mic dejun.
Facilitati:
-30% reducere la centrul de inchirieri SuperSki, pentru inchirierea echipamentelor complete (schiuri, bete, clapari)
-camera de depozitare echipament de ski la locul de pornire al telescaunului Roata 1
Conditiile rezervarii:

1.

Rezervarea se face din momentul achitarii avansului (50% din valoarea sumei totale), diferenta de plata in momentul cazarii. Avansul este
nerambursabil

2. Avansul se achita in urma emiterii facturii proforme solicitata de catre client.
3. Factura proforma se achita in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii, in caz contrar rezervarea va fi anulata.
4. In limita disponibilitatii, datele rezervarii pot fi schimbate cu maxim 7 zile inainte de inceperea sejurului.
5. In caz de neprezentare, de anulare a rezervarii sau a oricarui motiv venit din partea clientului avansul nu se returneaza.
6. Rezervarea nu poate fi modificata sau anulata inainte cu mai putin de 7 zile de la data inceperii sejurului, se percepe astfel pretul integral al
rezervarii.

Piscina exterioara este deschisa pe sezonul verii (iunie-septembrie) si ofera acces gratuit clientilor cazati la unitatiile de cazare SuperSki (vile,
apartamente, hotel). Incepand cu data de 15 iunie 2021 piscina va fi deschisa, respectam cu strictete normele igienico-sanitare. Piscina este
deschisa zilnic in intervalul orar 10:00-19:00. Este permis doar accesul persoanelor cazate in cadrul resortului nostru
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Mountain Apartaments SuperSki 3*
Perioada

Tarife sezon iarna 2021
10.01.202110.01.202128.01.2021
28.01.2021
7.02.20217.02.2021.31.03.2021
.31.03.2021
Duminica-joi
Weekend (vineriinclusiv
sambata)

29.01.20216.02.2020

Garsoniera
373
427
534
Apartament cu 2
640
747
854
dormitoare
Descriere apartamente:
Apartament cu 1 dormitor (capacitate maxima: 2 adulti+2 copii):
Acest apartament are o suprafata totala de 50 m2. Dispune de un dormitor (cu un
pat matrimonial si o canapea extensibila de 2 locuri, tv led cu sistem de sonorizare si un semineu), bucatarie (dotata cu plita
electrica, cuptor electric, masina de spalat vase, hota, 1 masa cu 4 scaune) si o baie (in cadrul careia exista o v
Cada cu hidromasaj pentru 2 persoane.
Apartament cu 2 dormitoare (capacitate maxima : 4 adulti+4 copii):
Este structurat pe 2 etaje. La primul etaj sunt 2 bai (una dotata cu WC, cabina de dus, chiuveta, iar cealalta cu WC, chiuveta si 1
cada cu hidromasaj pentru 2 persoane), un living cu o bucatarie (masa de 8 persoane, canapea extensibila de 2 locuri, TV, masina
de spalat vase, cuprot electrica, hota, plita electrica) si un dormitor mare (cu un pat matrimonial, o canapea extensibila de 2 locuri,
TV led cu sistem de sonorizare). La al doilea este un dormitor cu balcon (un pat matrimonial, o canapea extensibila pentu 2
persoane si un TV led cu sistem de sonorizare).
Facilitati:
-30% reducere la centrul de inchirieri Reducerea se acorda doar in cazul inchirierii echipamentelor complete (schiuri, bete
clapari), in cazul inchirierii partiale a unui echipamanet nu se acorda reducere.
Conditiile rezervarii,cu exceptia pachetului de Revelion Conditiile rezervarii:
1. Rezervarea se face din momentul achitarii avansului (50% din valoarea sumei totale), diferenta de plata in momentul
cazarii. Avansul este nerambursabil
2. Avansul se achita in urma emiterii facturii proforme solicitata de catre client.
3. Factura proforma se achita in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii, in caz contrar rezervarea va fi anulata.
4. In limita disponibilitatii, datele rezervarii pot fi schimbate cu maxim 7 zile inainte de inceperea sejurului.
5. In caz de neprezentare, de anulare a rezervarii sau a oricarui motiv venit din partea clientului avansul nu se returneaza.
Rezervarea nu poate fi modificata sau anulata inainte cu mai putin de 7 zile de la data inceperii sejurului, se percepe astfel pretul
integral al rezervarii.
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Maramureș
Casa: Colț din Maramureș
Statiune: Ocna Șugatag, Maramureș
475 lei pe noapte/casă/6 persoane
Ciubarul este 200 lei pe zi( minim 3 zile) pe perioada de iarna și 100 lei pe zi pe perioada de vara(
minim 3 zile).
Casa are 2 camere cu 3 paturi matrimoniale, 6 persoane
Baie privata,bucătărie complet utilata,loc pentru servitul mesei,terasa exterioara,loc de joaca
pentru copii,tv,wifi gratuit,parcare privata și confort de excepție
Casa Colt din Maramureș,veche de peste 100 de ani,restaurata in cele mai mici detalii și redata
circuitului turistic din Maramureș.Lucrurile vechi din casa,fiecare cu povestea lui,au fost păstrate cu
sfințenie.Gazdele casei Mirela&Octavian Bârlea,o familie tânăra cu doi copii Radu și Rareș va vor
primii cu bine cunoscuta ospitalitate specifica Maramureșului Istoric.Poarta specifica zonei cu
elemente simbolice țărănești,ciubărul cu apa încălzita,spațioasa terasa exterioara cu loc pentru servitul
mesei,cuptorul de pâine,grătarul,locul de joaca pentru copii,parcare privata,bucătărie complet utilata
în care domina cuptorul rustic,mesele și scaunele din lemn masiv,ospitalitatea gazdelor și
nenumăratele oportunități turistice din imediata apropiere sunt doar câteva din numeroasele motive
care va vor determina sa faceți un popas la casa Colt din Maramureș,locul ideal pentru un sejur sau un
concediu de neuitat.
-
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Maramureș, Ocna Şugatag
Hotel: Craiasca 3*
Capacitate hotel: 60 camere duble ***, 3 apartamente***. Camerele clasificate la 3* sunt dotate
cu TV si minibar.
Restaurante/Baruri: Restaurantul CLASIC ** cu o capacitate de 248 locuri; Bar de zi.
Tratamente balneare: Baza de tratament a hotelului este destinata tratarii urmatoarelor afectiuni:
reumatismale degeneratice, abarticulare, neurologice periferice, vasculare periferice, artopedice si
sechele post traumatice si a afectiunilor ginecologice.
Proceduri majore: bai generale cu apa minerala incalzita, hidroterapie, hidrokinetoterapie in
bazin, masoterapie, bai galvanice, aplicatii parafina. Tratamentele sunt efectuate sub
supravegherea personalului medical.
Proceduri adiacente: terapie respiratorie, electroterapie (galvanizari, ionizari, curenti de joasa
frecventa, curenti frecventa medie, magnetoterapie, ultrasunete, tens si trabert), solux, laser,
kinetoterapie de grup la sala.
Agrement/Sport: strand cu apa minerala (3 bazine); terenuri de sport: fotbal, handbal si tenis de
camp (toate cu bitum).
01.04 –
16.05 – 30.06
01.07 –
Pachete Odihna (lei/zi/persoana)
15.05
01.09
–
15.12
31.08
Pentru sejururi de minim 3 nopti
Loc in DBL 3*, pensiune completa meniu fix
130
150
165
Loc in DBL 3*, fisa cont de 50 lei/zi
130
150
165
Supliment single – DBL 3* (lei/zi )
53
64
x
Turistii cazati in hotel vor beneficia de acces gratuit la strandul exterior (in perioada de
functionare a acestuia) si la bazinele interioare.

Pachete Tratament (lei/zi/persoana)
Pentru sejururi de minim 5 nopti

01.04 –
15.05

16.05 – 30.06
01.09 – 15.12

01.07 –
31.08

Tarifele sunt valabile doar cu conditia prezentarii biletului de trimitere de
la medicul de familie si a cardului de sanatate
Loc in DBL 3*, pensiune completa meniu fix, tratament
4 proc/zi L-V (sambata – acces bazin)
Loc in DBL 3*, fisa cont de 50 lei/zi, tratament 4 proc/zi
L-V (sambata – acces bazin)

130

150

165

130

150

165

Supliment single – DBL 3* (lei/zi )
Tratament (pentru persoane neasigurate sau care nu se
prezinta cu documentele solicitate: cardul de sanatate si
biletul de trimitere) 3 proceduri/zi L-V
 Pensiunea completa (meniu fix) este de 65 lei/zi/pers

53
45

64
45

x
45

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 patru proceduri de tratament / zi /
persoana.
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FACILITĂŢI PENTRU COPII












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 la 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;
Copiii peste 12 ani se considera adulti si se taxeaza ca atare;
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;

Daca se solicita meniu fix pentru copiii cu varsta de pana in 12 ani, tariful este de 40
lei/zi/persoana.
In cazul pachetelor cu pensiune completa (meniu fix) se intra cu pranzul si se iese cu micul dejun.
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Tășnad, Maramureș
Hotel Marissa 3*
Oferte speciale Complex Marissa
OFERTĂ VALABILĂ PERIOADA 05.05.2021-15.09.2021
Tratament reumatologic 5 nopți -825 lei / persoană
Tarifele de tratament includ :
-cazare în cameră dublă ,
- masă 45 lei/zi fișă cont ,
-tratament 3 proceduri (5 zile lucrătoare)
Pentru o persoană în cameră se adaugă suplimentul
de cameră single în valoare de 75 lei/noapte .

Tratament reumatologic 7 nopți -1150lei /persoană
Tarifele de tratament includ :
-cazare în cameră dublă ,
- masă 45 lei/zi fișă cont
-tratament 3 proceduri(5 zile lucrătoare)
Pentru o persoană în cameră se adaugă suplimentul
de cameră single în valoare de 75 lei/noapte .

Tratament reumatologic 12 nopți -1800 lei/ persoană
Tarifele de tratament includ :
-cazare în cameră dublă ,
-masă 45 lei/zi fișă cont ,
-tratament 3 proceduri (10 zile lucrătoare)
Pentru o persoană în cameră se adaugă suplimentul
de cameră single în valoare de 75 lei/noapte .






ATENȚIE! DOCUMENTELE NECESARE SUNT:
bilet de trimitere de la medicul de familie
cardul de sănătate
adeverință de la locul de muncă care atestă calitatea de asigurat sau cupon de pensie
Pachetele nu conțin accesul la piscinele proprii ale hotelului și la salină se plătește separat!!!

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
PREȚURI CAMERE
TARIFE VALABILE PERIOADA 05.05 -15.09 2021
camera double
- 250 lei
camera familiara
- 310 lei
camera cu jacuzzi
- 280 lei
apartament tip familiar
- 320 lei
apartament cu doua camere
- 390 lei
Tarifele de cazare includ
spa din hotel si mic dejun
ATENȚIE
Clienții care optează pentru pachetele de tratament și nu prezintă documentele necesare care sunt obligatorii
pentru a beneficia de tratement nu vor putea face tratament !!!
DOCUMENTELE NECSECARE SUNT:
 bilet de trimitere de la medicul de familie
 cardul de sănătate
 adeverință de la locul de muncă care atestă calitatea de asigurat sau cupon de pensie
Situat in nord-vestul Romaniei, in partea sudica a judetului Satu Mare, StatiuneaTasnad are unele dintre
cele mai mari izvoare geotermale din regiune.
Hotel Marissa, clasificat la trei stele si cu o capacitate de cazare de 74 locuri, ofera conditii deosebite in
apartamentele si camerele matrimoniale.
Fiecare camera este dotata cu baie proprie, jacuzi sau cabina de dus, televizor, telefon, frigider, aer conditionat si
acces nelimitat la internet.
Apa termala din statiunea noastra, bogata in importante substante organice si anorganice este recomandata in
mod special celor cu probleme reumatice, neurologice periferice cronice, ginecologice cronice , afecţiuni
posttraumatice.
Apa termala din statiunea noastra, bogata in importante substante organice si anorganice este recomandata in
mod special celor cu probleme reumatice, neurologice periferice cronice, ginecologice cronice , afecţiuni
posttraumatice.
Proceduri fizioterapie:
- electroterapie
- magnetoterapie
- bai galvanice
- ultrasunet
- unde scurte
- laser
- parafina
- namol
- kinetoterapie
- hidrokinetoterapie
In afara de tratamentele curative traditionale cu apa termala, la noi puteti beneficia sub stricta supraveghere
profesionista a cadrelor medicale specializate, si de: fizioterapie, terapie de miscare si o sala de kinetoterapie
dotata cu aparatura performanta de recuperare dar si relaxare.
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Stațiunea: Valeni - Bârsana, Maramureș
Pensiunea Casa Măriuca 3*
143 ron/camera dubla/noapte cu demipensiune
Dacă sunteți in căutarea unui loc liniștit pentru a petrece momente de neuitat în această
frumoasă perioadă a iernii, Pensiunea Casa Mariuca ,vă așteaptă sa ne treceti pragul
Dispunem de 7 camere matrimoniale decorate traditional
Sala de mese ;
Living
Pensiunea este situata in localitatea Valeni ,pe malul Izei, intr-un peisaj traditional, care te va
face sa te simti special, intr-un loc unde inca se pastreaza traditiile, pe drumul ce leaga Barsana
de Ocna Sugatag , în apropierea celor mai frumoase obiective turistice din Maramureș!
. Partia Icoana ,Cavnic -15 km
Partia Super Ski ,Cavnic-15 km
Pârtia Suior ,- 40 km
Mănăstirea Barsana - 5 km
Cimitirul Vesel,Săpânța - 28 km
Memorialul Durerii,Sighetu Marmatiei - 20 km
Mocănița,Vișeu de Sus- 45 km
Cascada Cailor ,Borsa -70 km
Și multe alte locuri minunate pe care le găsiți doar în frumosul nostru Maramureș!
Oferim cazare in regim demipensiune cu mâncare din producție proprie .
La cerere se pot face plimbări cu trăsura ,foc de tabăra ,seara morosenesca .
Gratuit oferim portul traditional pentru al îmbracă (ședința foto )
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Moieciu de Jos
Casa Pricas
Tarife valabile in perioada 10.0.1-22.12., pentru rezervări de minim 2 nopți.
1. Casa Mare – 450 lei/ noapte (capacitate maximă 6 persoane- adulți și/sau copii)
Casa Mare are o suprafata de 90 mp (2 dormitoare, living, bucatarie, baie) cu o capacitate
maxima de 6 adulti avand dormitoare decomandate.

2. Casa Mică- 350 lei/ noapte (capacitate maximă 6 persoane- 4 adulți +2 copii 0-11.99 ani)
Casa Mica are o suprafata de 60 mp (2 dormitoare, living, bucatarie, baie) cu o capacitate maxima de 4
adulti + 2 copii (0-11,99 ani) avand dormitoare semidecomandate.

Ambele case sunt complet utilate dispunând de centrala cu gaz proprie, bucatarie complet utilata,
TV în fiecare camera, internet WI-Fi, vesela integral, foisor cu gratar, terasa, curte suficienta (1000mp)
pentru distracția copiilor precum si parcare proprie de 4 locuri.
Nu se acceptă animale de companie!
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Moeciu de jos, Bran
Nona Highland Home 3*
Tarifele includ doar cazare.
Pentru perioada 01.06 - 30.09.2021:
PRET (5 camere) integral 919 lei/noapte in weekend (Vi, Samb.sau Dum.)
743 lei/noapte (minim 2 nopti) in cursul saptamanii (Dum.sau Lu - Jo
inclusiv).
5 camere la ETAJ: 1 tripla cu baie proprie (275/cam/noapte),
1 dubla cu baie proprie (198 lei/cam/noapte) si
3 duble cu baie comuna (149 lei/cam/noapte).
Tarife: ianuarie-aprilie
5 camere la ETAJ: 1 tripla cu baie proprie (220 lei/cam/noapte),
1 dubla cu baie proprie (186 lei/cam/noapte)
3 duble cu baie comuna (121 lei/cam/noapte).
Integral 770 lei/noapte, in weekend (Vineri si Sambata)
Integral 550 lei/noapte, in cursul saptamanii (Du - Joi inclusiv).

Capacitate totala = 11-12 persoane adulte.
DETALII (fara "surprize" la fata locului):
- suprafata totala de 8000 mp (inclusiv o mica suprafata impadurita de foioase), iar iarna, panta pentru
sanius/derdelus pe terenul nostru.
- panorama/vedere catre muntii Piatra Craiului si muntii Bucegi.
Holul (34 mp) sau bucataria (25 mp) se pot folosi in locul livingului.
- paturi extra large, TV slim cu ecran plat, dimensiuni camere 12 - 20 mp/camera, .
- bucatarie pentru turisti (la etaj) complet mobilata si utilata, cu loc de luat masa
- foisor inchis (cu prelata) si cu INCALZIRE.
- gratar zidit si acoperit, cu chiuveta (necesar sa aveti carbuni/lemne pentru gratar; oferim lemne doar
pentru aprins focul);
- balansoar;
- zona vasta de picnic, fara piscina;
- wi-fi (semnal foarte bun) si parcare gratuite;
- locatia Bran-Moieciu de Jos (sat Drumul Carului) - pensiunea Nona Highland Home (clasificare 2
stele).
Vestitul castel Bran se afla la doar 10 minute de mers cu masina (s-a redeschis castelul).
Acces facil la proprietate, fiind situata la drumul european E574, pe culoarul Rucar - Bran.
Acces facil la mijloacele de transport in comun, statia aflandu-se vis a vis de proprietate.
La capitolul animale/pasari domestice (simpatizate de copii), avem gaini si pisici (libere prin curte).
Partia de schi Bran-Zănoaga - 14 km
Partie de schi - Cheile Grădiștei - 17 km
Partia de schi Subteleferic - 23 km
NOTA: turistii care vor produce PAGUBE MATERIALE, vor suporta contravaloarea pagubelor
respective.
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Moeciu de jos, Bran
Vila Chic M 3*
camera dubla este 190 lei/noapte,
închirierea integrala a vilei este pentru min. 2nopti la tariful
950 lei/noapte
Tarifele includ doar cazare.

Capacitate: 4 dormitoare, cu baie proprie. La parter se afla living, bucătărie și baie.
Vila este situată în Moieciu de Jos, chiar în zona de centru, fiind aproape de cel mai
vizitat castel din România, Castelul Bran (apx.3km) si de Complexul Cheile Gradiștei
(apx.4 km). Accesul este facil și spre alte puncte de atracție turistică din zonă: Cetatea
Râșnov, Poiana Brașov, Peștera Dâmbovicioara, Mănăstirea Rupestră Șinca Veche etc.
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Muntele Mic
HOTEL: Montis Hotel&Spa 4*
Stațiune: Muntele Mic/ sat Borlova/ Com.Turnu Ruieni/ Caransebeş
Valabilitate tarife:01.01.2021-30.11.2021
tipologiecamera

tarife
duminica-joi
cu md inclus

tarife vinerisambata cu
md inclus

tarife grup
duminica-joi
md inclus

tarife grup
vinerisambata md
inclus
530 ron
420 ron

camera dubla standard
490 ron
590 ron
440 ron
camera dubla standard in
420 ron
470 ron
370 ron
regim single
camera
590 ron
650 ron
530 ron
580 ron
junior suite
apartament
690 ron
790 ron
620 ron
710 ron
Tarifele includ micul dejun, accesul la spa si parcare gratuită.
Tarifele de grup sunt valabile pentru grupuri formate din minim 12 persoane si pentru pachete de minim 2 nopti.
Hotelul își rezervă dreptul ca in perioada sărbătorilor legale(Crăciun,Revelion,Paște,weekend-uri prelungite)să
vândă doar sub forma de pachet turistic
FACILITĂŢI COPII
Copiii intre 0-7 ani beneficiaza de gratuitate in camera cu 2 adulti daca nu solicita pat suplimentar
Copiii intre 7-14 ani achita 70 lei cost pat suplimentar atunci cand sunt cazati cu 2 adulti in camera, iar copiii
peste 14 ani sunt considerati adulti
Persoanele adulte cazate în pat suplimentar într-o cameră dublă/junior suite/apartament plătesc 70 lei/noapte.
Tarifele sunt exprimate in RON pe tipul de cameră si includ următoarele,
-cazare in camera dublă/junior suite/apartament cu vedere spre pârtie sau spre oraș in funcție de asezarea acesteia
-mic dejun continental inclus
-acces Spa,piscină interioară incalzită,hidromasaj si saună uscată
-parcare gratuită
-transfer de la parcare pana la recepția hotelului(pe timpul iernii cand accesul in stațiune este limitat persoanelor
autorizate).

Structura de cazare a Montis Hotel&Spa**** MUNTELE MIC
Hotelul dispune de 40 de spații de cazare distribuite astfel, 27 camere duble standard matrimoniale,4 camere junior
suite,6 apartamente compuse din dormitor matrimonial si living cu canapea extensibilă și inca 3 apartamente
compuse din dormitor
matrimonial si canapea neextensibilă.
Suprafață cameră dublă standard-18 mp Capacitate-2 adulți Suprafață cameră junior suite-22 mp
Capacitate-2 adulți
Suprafață apartament-45 mp Capacitate-2 adulti si 2 copii/3adulți Total locuri cazare-90
Camerele sunt dotate cu: încălzire in pardoseală cu control individual, uscător de păr, detectoare de fum şi sistem de
prevenire a incendiilor în toate zonele publice şi în cameră, cosmetice în baie, baie cu duş, frigider mini-bar,
baby paturi (disponibile la cerere),smart TV, acces la internet gratuit şi nelimitat, telefon si seif.
Restaurantul Montis cu o capaciate de 100 de locuri este locul ideal pentru a savura preparate din bucătăria
tradițională si internațională gătite cu măiestrie de către colegii noștri.
Oaspeții pot beneficia de sala de conferință pusă la dispoziție de Hotel contracost sau in mod gratuit achiziționând
pachetul de coffee break.
Capacitate sală conferință-40 de locuri
Dotări sală conferință-videoproiector,flipchart,ecran smart Preț inchiriere sala conferinta-800 ron/zi
Preț pachet coffee break-20 ron/persoana(tarifele variaza in functie de numarul persoanelor)
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Oferte speciale
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Ocna Sibiului, jud. Sibiu
COMPLEX BALNEAR JASMINE
Hotel Helios 3*
Tarif cazare camera
single exprimat in
lei/zi/camera
saptamana/perioada
19
10.05-16.05
20
17.05-23.05
21
24.05-30.05
22
31.05-06.06
23
07.06-13.06
24
14.06-20.06
25
21.06-27.06
25
28.06-04.07
27
05.07-11.07
28
12.07-18.07
29
19.07-25.07
30
26.07-01.08
31
02.08-08.08
32
09.08-15.08
33
16.08-22.08
34
23.08-29.08
35
30.08-05.09
36
06.09-12.09

206
206
206
232
232
232
232
232
232
283
283
283
283
283
283
283
283
232

Tarif cazare camera
dubla twin
exprimat in
lei/zi/camera
257
257
257
334
334
334
334
334
334
386
386
386
386
386
386
386
386
334

Tarif cazare camera
dubla
matrimoniala
exprimat in
lei/zi/camera
283
283
283
361
361
361
361
361
361
411
411
411
411
411
411
411
411
361

Tarif cazare camera
dubla cu balcon
exprimat in
lei/zi/camera

Tarif cazare
apartament family
exprimat in
lei/zi/apartament
309
309
309
386
386
386
386
386
386
438
438
438
438
438
438
438
438
386

386
386
386
515
515
515
515
515
515
567
567
567
567
567
567
567
567
515
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NOTA- Tarifele mentionate :
nu includ taxa de statiune/ taxa hoteliera in cuantum de 1% din valoarea totala a sejurului
includ micul dejun al turistilor cazati includ accesul la piscina exterioara a turistilor cazati locul de parcare in incinta. Complexului prin plata fixa in valoare de 5 lei / sejur
copiii sub varsta de 3 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar
sejurul este compus din minim 2 nopti de cazare

Helios Hotel Ocna Sibiului oferă parcare privată gratuită, o piscină în aer liber și o punte de soare și se află la 5 minute cu mașina de Lacul Auster. Hotelul se află la 10
minute de mers pe jos de Lacul Brâncoveanu.
Situat in statiunea balneoclimaterica Ocna Sibiului, este la numai 12 km de orasului Sibiu , Hotelul Helios, reprezinta una dintre cele mai bune variante pentra a va petrece
un sejur de ralxare sau tratament. Hotel Helios ofera spre cazare 52 de camere distribuite in 8 camere cu pat matrimonial, 39 camere cu 2 paturi; si 5 apartamente,
repartizate pe 3 etaje . Incaperile sunt dotate cu mobilier nou si frumos, baie cu cada, uscator de par, TV-cablu, aer conditionat si clima reglabila, internet, minibar, telefon,
seif pentru pastrarea valorilor, birou de lucru. Apartamentele, pe langa dormitor au si un fumos living ce are canapea neextensibila si 2 fotolii. Hotelul dispune de Lift, iar
accesul in camera se face cu card magnetic. In priviinta spatiilor de agrement puse la dispozitia turistilor, Hotelul Helios dispune de sala de fitness, o piscina interioara si una
in aer liber cu apa sarata, un bazin interior cu apa sarata, salon de masaj, jacuzzi, sauna si baie turceasca, precum si un frumos bar cu terasa si ring de dans.
Oaspetii hotelului se pot relaxa jucand tenis de camp sau de masa, biliard. Masa o puteti servi in elegantul restaurant al complexului, unde puteti savura diverse meniuri
culinare foarte variate, preparate de maestri bucatari. Hotelul dispune si de propria baza de tratament, unde se folosesc din plin factori naturali pentru efectuarea
tratamentelor( apele clorurosodice hiperconcentrate au cea mai mare concentratie de minerale din tara - NaCl, elementul preponderent si namolul oligomineral.
Aici se pot efecua tratamente pentru urmatoarele afectiuni: - Afectiuni reumatismale degenerative abarticulare, articulare, inflamatorii, afectiuni neurologice periferice
(nevralgii si nevrite), afectiuni neurologice centrale sechelare dupa traumatisme cerebrale sau accidente vasculare cerebrale, afectiuni inflamatorii subacute si cronice
ginecologice (anexite), afectiuni endocrinologice de hipoactivitate, etc - General Restaurant ( salon romanesc, italian, chinezesc), pub, baza de tratament, 4 sali de conferinte,
loc de joaca pentru copii, sauna, baie turceasca, jacuzzi, cabinet pentru masaj de intretinere, salon biliard, piscine cu apa dulce si sarata (acoperite si in aer liber inclusiv
piscina cu apa sarata pentru copii in aer liber), Internet Da Parcare Da Check-in / check-out incepind cu orele 14/incepind cu ora 12
Animale companie in acest hotel nu se accepta animalele de companie

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 Salinas 2*
Tarif cazare camera single
exprimat in lei/zi/camera
19
20
21
22
23
24
25
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

saptamana/perioada
10.05-16.05
17.05-23.05
24.05-30.05
31.05-06.06
07.06-13.06
14.06-20.06
21.06-27.06
28.06-04.07
05.07-11.07
12.07-18.07
19.07-25.07
26.07-01.08
02.08-08.08
09.08-15.08
16.08-22.08
23.08-29.08
30.08-05.09
06.09-12.09

Tarif cazare camera dubla
exprimat in lei/zi/camera

129
129
129
154
154
154
154
154
154
180
180
180
180
180
180
180
180
154

Tarif cazare apartament
exprimat in lei/zi/ apartament

206
206
206
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264
264

NOTA- Tarifele mentionate :
nu includ taxa de statiune/ taxa hoteliera in cuantum de 1% din valoarea totala a sejurului
includ micul dejun al turistilor cazati includ accesul a piscina exterioara a turistilor cazati
locul de parcare in incinta Complexului prin plata fixa in valoare de 5 lei / sejur
copiii sub varsta de 3 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar sejurul este compus din minim 2 nopti de cazare

257
257
257
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
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Hotelul Salinas, situat in statiune balneoclimaterica Ocna Sibiului, la numai 12 km de orasului Sibiu, ofera cazare in 2 camere single, 19 camere cu 2 paturi si 2
apartamente, repartizate pe 2 etaje. Fiecare incapere este dotata cu mobilier modern si frumos, TV-cablu, minibar, baie cu dus, internet, aer conditionat. Accesul in
camere se face cu cheia Apartamentul pe langa dormitor dispune si de un frumos living. Canapeaua din living este neextensibila.
Hotelul ofera turistilor si 3 restauranet (romanesc, italian si chinezesc), unde se servesc meniuri diversificate. In baza de tratament proprie a hotelului, ce
functionaza intr-o minunata cladire-patrimoniu, se efectueaza tratamente sub supraveghere medicala. Aici se pot trata afectiuni precum:
-Afectiuni reumatismale degenerative articulare si abarticulare,
-Afectiunile reumatismale inflamatorii nespecifice, afectiuni neurologice periferice.
-Afectiuni neurologice centrale dupa traumatisme cerebrale sau accidente vasculare cerebrale (hemoragice sau trombocite) (hemiparezele, paraparezele).
-Afectiuni cornice oto-rini-laringologice si pulmonare.
Atuurile statiunii, sant determinate de folosirea factorilor naturali de care dispune: apele clorurosodice hiperconcentrate (cea mai mare concentratie de minerale din
tara - NaCl, elementul preponderent), precum si a namolului oligomineral cu o inalta plasticitate si ductiozitate. In baza agrement (piscina in aer liber, piscina
acoperita), in centru - SPA, sala fitness, va puteti relaxa linistiti, iar masinile vi le puteti lasa linistiti in parcare proprie a hotelului. Ca obiective turistice in zona,
amintim :Sibiu, orasul medieval, Muzeul Brukenthal; Sighisoara- singura cetate medievala locuita. General Restaurant, baza de agrement, baza de tratament, sali
de conferinte, discoteca, beach-voley, badminton, biliard, internet, parcare, tenis de masa, acces persoane cu dizabilitati, loc de joaca pentru copii, Servicii
Telefonice, spalatorie Internet Da Parcare Da
Check-in / check-out incepand cu ora 14:00/incepind cu ora 12
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Obiective turistice
Situata in orasul cu acelasi nume, statiunea balneo climaterica Ocna Sibiului este una din cele mai cunoscute destinatii de vacanta din centrul tarii. Aflata la doar
12 km de Sibiu, este usor accesibila dinspre Autostrada A1 sau de la Aeroportul International Sibiu. Statiunea este usor accesibila si cu trenul, avand gara chiar in
localitate.
Statiunea Ocna Sibiului este intre dealuri, avand astfel o clima blanda, ferita de curenti de aer reci si vant puternic. Astfel, variatiile de temperatura intre
anotimpuri sunt mici, facand zona una perfeceta pentru relaxare, dar si pentru prevenirea si tratarea unor boli. Toate acestea, beneficiand bineinteles si de
proprietatile exceptionale ale apei si namolului din lacuri.
Lacurile din localitatea insumeaza o suprafata de 35.700 metri patrati si un volum de apa de 265.700 metri cubi. Salinitatea maxima a apei este atinsa in adancuri,
la contactul cu masivul de sare, unde masoara 320 g/l. Aceasta salinitate are proprietati curative de exceptie, care doar la Ocna Sibiului pot fi gasite in tara.
In statiune gasim 15 lacuri naturale, trei dintre acestea fiind cele mai sarate din Europa. (Brancoveanu, Lacul Rosu si Lacul Negru) . Cel mai adanc lac din Ocna
Sibiului este Avram Iancu, care masoara 130m. Vestitul „Lac fara Fund” este declarat monument al naturii datorita fenomenului sau unic de heliotermie.
Lacurile Horea, Cloşca, Crişan
Lacurile Horea, Cloşca, Crişan s-au format prin inun-darea a şase saline neatestate documentar. Pe locul lor, în 1770, erau menţionate: Lacul Roşu Interior, Lacul
Roşu Exterior, Lacul Verde Interior, Lacul Verde Exte-rior, Lacul Femeilor, Lacul Liber. Adâncimile maxime sunt: Lacul Horea — 44,50 m, Lacul Cloşca —
34,55 m, Lacul Crişan — 44 m. Salinitatea la suprafaţă este de 69—72 g/l, iar la adân-cime, unde apa vine în contact cu masivul de sare, atinge 330 g/l. În jurul
lacurilor sunt amenajate cabine şi plat-forme de lemn pentru plajă, duşuri, restaurant cu auto-servire.
Izvoarele minerale Horea, Cloşca, Crişan, captate în sud-vestul lacului Crişan, în anul 1888, provin din nive-lul freatic al Dealului Băilor. Apa este clorurosodică,
bromurată, cu temperatura de 13°C şi mineralizarea de 14 g/l (Crişan), 6 g/l (Horea), 3 g/l (Cloşca).
Lacul Avram Iancu
Lacul Avram Iancu (Ocna Pustie) s-a format pe locul salinei „Fodina Maior” (“Grosse Grube”), exploatată în sistem clopot, prin două puţuri, până la adâncimea
de 160 m. Adâncimea maximă este de 128 m (cel mai adânc lac antroposalin din România şi printre cele mai adânci din Europa); salinitatea la suprafaţă — 180—
200 g/1; suprafaţa lacustră — 2649 m2.
Acesta este si lacul cel mai frecventat de catre turisti in cadrul complexului de lacuri naturale sarate din statiune.
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Ocnele Mari, Valcea
Vila: Tisa 3*
Oferta generală de cazare
Include: Cazare, nu include masa
Standard

Perioada / Tarif camera pe
noapte

Du Joi
02.04 – 10.04
11.04 - 29.04
30.04 – 2.05
Vi, Sb, Du

03.05 – 08.05
09.05 – 27.05
28.05 – 31.05
Vi, Sb, Du, Lu

01.06 – 17.06
18,19,20.06
Vi, Sb, Du

21.06 – 15.07
16.07 – 29.07
30.07 – 28.08
29.08 – 11.09
12.09 – 25.09
26.09 – 21.10
22.10 – 30.10

Vi, Sb

Apartamen
t

Du Joi

Single

Vi, Sb

Du Joi

Vi, Sb

150
180
230
260
120
150
160
230
130
190 lei/noapte/cam std, sau pachet 3 nopti – 495 lei (reducere 75 lei)
280 lei/noapte/apart, sau pachet 3 nopti – 740 lei (reducere 100 lei)
150
180
230
260
120
150
160
240
130
220 lei/noapte/cam std, sau pachet 3 nopti cu intrare vineri – 550 lei (reducere 110
lei), pachet 4 nopți cu intrare vineri – 720 lei (reducere 160 lei)
310 lei/noapte/apart, sau pachet 3 nopti cu intrare vineri – 790 lei (reducere 140
lei),
pachet 4 nopți cu intrare vineri – 1050 lei (reducere 190 lei)
130
160
210
240
100
130
220 lei/noapte/cam std, sau pachet 3 nopti – 550 lei (reducere 110 lei)
310 lei/noapte/apart, sau pachet 3 nopti – 790 lei (reducere 140 lei)
160
190
240
270
130
160
195
230
280
310
170
195
220
250
295
330
190
220
195
230
280
310
170
195
160
190
240
270
130
160
160
240
130
180
210
260
290
150
180

Revelion – vila se inchiriaza integral (10 camere, 2 apartamente, restaurant, gratar, sauna, jacuzzi)
Tarif Revelion 2021 – 15.000 lei, 4 nopti (capacitate de aprox 30 persoane) nu incluse mesele.

Ofertă – Pachet de odihnă
Include: Cazare pentru 5 sau 7 nopti, nu include masa
Perioada / Tarif
pachet

5 nopti

7 nopti

5 nopti

7 nopti

02.04 – 10.04
30.04 – 08.05
01.06 – 17.06
21.06 – 29.07
16.07 – 29.07
30.07 – 28.08
29.08 – 11.09
12.09 – 25.09
22.10 – 30.10

690
690
600
750
920
1050
920
750
850

990
990
900
1110
1360
1530
1360
1110
1250

1100
1100
1000
1150
1350
1420
1350
1150
1250

1600
1600
1460
1670
1950
2060
1950
1670
1810

Cazare in camera standard

Cazare in apartament

Pachetul de 5 nopti are intrare duminica. Pachetul de 7 nopti are intrare in oricare zi a saptamanii.
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Specificatii ofertă:
Standard

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

camera spatioasa, cu pat dublu și posobilitatea de a adăuga 1-2 paturi pliante pentru cazare copii
dotate cu bucarie proprie, complet utilata
copiii mai mici de 6 ani care dorm in pat cu adultii au cazarea gratuita
copiii peste 6 ani cazati in camera standard cu doi adulti vor primi pat pliant si vor achita 30 lei/zi pentru cazare
se poate solicita pat pliant si pentru al doilea copil, care se va achita suplimentar cu 30 lei/zi
pentru un adult si un copil cu varsta peste 6 ani cazati in camera standard, se plateste pretul intreg al unei camere
pentru un adult si un copil cu varsta sub 6 ani cazati in camera standard, se plateste pretul de camera single
in camerele standard se pot caza cel mult doi adulti si doi copii

Apartament

‐
‐
‐
‐

alcatuit din doua camere, una cu pat dublu si una cu canapea extensibila, potrivită pentru cazare a 1-2 copii
cazarea pe canapeaua extensibila pentru doi copii cazati in apartament cu doi adulti este inclusa in tarif
se poate solicita pat pliant si pentru a cincea persoana, care se va achita suplimentar cu 30 lei/zi
in apartament se pot caza cel mult doi adulti si trei copii

Single

-

camera dubla standard in care se cazeaza o singura persoana

Masa

‐
‐

fiecare cameră este dotată cu bucătărie complet utilată
micul dejun se poate servi în resturantul vilei, cu un cost de 15 lei/pers/meniu fix (2 oua, 20g mezel, 50g
branzeturi, pâine, gem, unt, ceai/cafea)

Tratament

‐
‐

Vila TISA se afla in imediata vecinatate a salinei Ocnele Mari, unde turistii pot merge zilnic pentru cura
accesul la salina Ocnele Mari se achita suplimentar, la intrarea in salina

Wellness
Parcare
Rezervari

-

oaspetii pot achizitiona cu un cost suplimentar accesul la sauna sau jacuzzi
parcarea are un numar limitat de locuri si este gratuită în limita locurilor disponibile

‐
‐

valorificarea locurilor de cazare se face doar după confirmare, în limita locurilor disponibile
este necesara achitarea unui avans de minim 30% din valoarea pachetului, in 5 zile de la emiterea
facturii proforme, sau rezervarea se considera anulata
avansul se achita prin transfer bancar, in baza facturii proforme emisa de unitatea hoteliera; este
necesara trasmiterea pe email a dovezii transferului bancar, pentru a se putea lua in evidenta
in cazul platii avansului si anularii rezervarii, avansul se pierde integral si rezervarea se anuleaza
restul sumei se va achita ulterior tot prin taransfer bancar, termenul limita fiind de 7 zile inaintea sosirii;
va rugam transmiteti pe email dovada platii
pentru copii este necesara prezentarea unei copii / fotografii a certificatului de nastere sau a buletinului

‐
‐
‐
‐
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Oraștie, jud Hunedoara
Hotel Dacor 2*
Cazare (fără masă)
Tip camera
Single
Single Superioara
Dubla/Twin
Dubla/Twin Superioara
Tripla
Apartament 4 locuri
Apartament 5 locuri

Tarif
120 lei
160 lei
140 lei
180 lei
160 lei
230 lei
260 lei

Micul dejun se poate comanda separat, nefiind cuprins în tariful cazarii. Aveti posibilitatea sa optati si pentru
mic dejun, pranz sau cina, a la carte. Dispunand si de un restaurant la parterul hotelului.
Avem o capacitate de 90 de locuri, in camere twin, matrimoniale, triple si apartamente
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Păltiniș, Sibiu
Casa Alya 3*
Tarif/casă/noapte - Minim 2 nopți
Tarife sezon
Tariful este de 1200 ron/ noapte de luni pana vineri ; 1400ron/noapte vineri - duminica.
Vrem să precizăm ca locatia are in dotare de anul acesta si un ciubar incalzit de 6
persoane.
Tarife extrasezon
Perioada: 1.01-1.06.2021 de luni pana vineri 1400 si de vineri pana duminica 1600 lei
Exceptie zilele de 1.05-4.05 1900 lei pentru o noapte

Capacitate: 10 adulți și 2 copii în 5 spații de cazare
Va punem la dispoziție o vila de munte, situata la 500 m de Arka Park si 1,5 km de partiile de schi Arena Platos, Paltinis.
Locația este complet mobilata, cu bucătărie utilata complet ( aparate electrocasnice, vesela, tacamuri etc.), compusa din 5
dormitoare, 5 bai, living spatios cu semineu, curte cu gratar si ceaun, foisor. Internetul prin WiFi este gratuit in intreaga
locatie, de asemenea tv prin satelit toate canalele HD inclusiv HBO. Va punem la dispoziție prosoape, săpun, uscător de
păr, șervețele de unica folosință, dezinfectanti. Cafea si ceai oferite din partea casei. Acceptăm si plata cu tichete de
vacanță. Locuri de parcare gratuite langa proprietate. Chek-in 15:00 pm , chek-out 12:00 am. Capacitatea este de 10-12
persoane si se inchiriaza pentru minim 2 nopti.
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Paltiniș, jud Sibiu
HOTEL: Castelnor 4*
WEEKEND LA MUNTE
PACHET 2 NOPȚI
Opţiuni de cazare/ tip cameră
1 aprilie - 14 iunie si 16 septembrie - 15 noiembrie 2021
STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

SUITĂ

COPIL **

978 LEI
sejur 1
persoană

1051 LEI
sejur 1 persoană

1100 LEI
sejur 1 persoană

1271 LEI
sejur 1 persoană

538 LEI
sejur

15 iunie - 15 septembrie 2021






STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

SUITĂ

COPIL **

1027 LEI
sejur 1 persoană

1076 LEI
sejur 1 persoană

1125 LEI
sejur 1 persoană

1320 LEI
sejur 1 persoană

538 LEI
sejur

Toate pachetele includ:
Cazare cu demipensiune (mic dejun și cină)
Acces gratuit la SPA (piscină infinity, piscină exterioară, jacuzzi, saună umedă, saună uscată, salină, fitness)
exceptând serviciile de masaj
Acces la programul de activităţi al hotelului (morning move it, kineto waves, trasee cu bicicleta, nordic
walking, drumeţii, clasă de pilates, ritualuri saună etc.); accesul la activităţi se face pe bază de înscriere
* Copiii de până la 6 ani beneficiază de gratuitate pe întregul sejur, dacă nu se solicită un pat suplimentar în
cameră, fără a beneficia de masă.

** Pentru copiii între 6-14 ani se aplică tariful de 110 euro/sejur (valabil pentru SUPERIOR, DELUXE și
APARTAMENT)
Demipensiune: mesele se vor servi pe baza unei liste de meniu, diferită în fiecare zi, de unde se pot alege un
antreu, un fel principal și un desert.

Biking în Păltiniș și Cindrel
PACHET SEJUR 3 NOPŢI
Opţiuni de cazare/ tip cameră
5 mai -15 septembrie 2021







STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

SUITĂ

COPIL **

1604 LEI
sejur 1 persoană

1697 LEI
sejur 1 persoană

1770 LEI
sejur 1 persoană

2078 LEI
sejur 1 persoană

978 LEI
sejur

Toate pachetele includ:
Cazare cu demipensiune (mic dejun și cină)
Acces gratuit la SPA (piscină infinity, piscină exterioară, jacuzzi, saună umedă, saună uscată, salină, fitness)
exceptând serviciile de masaj
Acces la programul de activităţi al hotelului (morning move it, kineto waves, trasee cu bicicleta, nordic
walking, drumeţii, clasă de pilates, ritualuri saună etc.). accesul la activităţi se face pe bază de înscriere)
Biciclete și căști
Informaţii despre trasee
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* Copiii de până la 6 ani beneficiază de gratuitate Pachetele includ: pe întregul sejur, dacă nu se
solicită un pat suplimentar în cameră, fără a beneficia de masă
** Pentru copiii între 6-14 ani se aplică tariful de 200 euro/sejur (valabil pentru SUPERIOR,
DELUXE și APARTAMENT)
Demipensiune: mesele se vor servi pe baza unei liste de meniu, diferită în fiecare zi, de unde se pot
alege un antreu, un fel principal și un desert.

Relaxare la munte
Opţiuni de cazare/ tip cameră

PACHET SEJUR 4 NOPȚI
14 martie - 14 iunie si 19 septembrie - 15 noiembrie 2021
STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

SUITĂ

COPIL **

2054 LEI
sejur 1 persoană

2152 LEI
sejur 1 persoană

2249 LEI
sejur 1 persoană

2592 LEI
sejur 1
persoană

978 LEI
sejur

14 iunie - 17 septembrie 2021
STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

SUITĂ

COPIL **

2152 LEI
sejur 1
persoană

2200 LEI
sejur 1 persoană

2298 LEI
sejur 1 persoană

2885 LEI
sejur 1 persoană

978 LEI
sejur

PACHET SEJUR 5 NOPȚI
14 martie - 14 iunie si 19 septembrie - 15 noiembrie 2021
STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

SUITĂ

COPIL **

2435 LEI
sejur 1 persoană

2567 LEI
sejur 1 persoană

2690
sejur 1 persoană

3120 LEI
sejur 1 persoană

1223 LEI
sejur

14 iunie - 17 septembrie 2021










STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

SUITĂ

COPIL **

2557 LEI
sejur 1
persoană

2690 LEI
sejur 1 persoană

2812 LEI
sejur 1 persoană

3300
sejur 1 persoană

1223 LEI
sejur

Toate pachetele includ:
Cazare cu demipensiune (mic dejun și cină)
Acces gratuit la SPA (piscină infinity, piscină exterioară, jacuzzi, saună umedă, saună uscată, salină, fitness)
Acces la programul de activitati al hotelului (morning move it, kineto waves, trasee cu bicicleta, nordic
walking, drumeţii, clasă de pilates, ritualuri saună etc.); accesul la activităţi se face pe bază de înscriere.
O ședinţă de masaj Alpienne Full body relaxing Massage /persoana (50 min), pe baza unei programări.
Check-in: duminică/ luni, în funcţie de tipul de pachet
* Copiii de până la 6 ani beneficiază de gratuitate Pachetele includ: pe întregul sejur, dacă nu se solicită un pat
suplimentar în cameră, fără a beneficia de masă.
** Pentru copiii între 6-14 ani se aplică tariful de 200 - 250 euro/sejur (valabil pentru SUPERIOR, DELUXE
și APARTAMENT)
Demipensiune: mesele se vor servi pe baza unei liste de meniu, diferită în fiecare zi, de unde se pot alege un
antreu, un fel principal și un desert.
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ACTIVE HOLIDAY
PACHET SEJUR 4 NOPŢI
Opţiuni de cazare/ tip cameră
1 mai - 14 iunie si 16 septembrie - 15 octombrie 2021
STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

SUITĂ

COPIL **

2582 LEI
sejur 1 persoană

2704 LEI
sejur 1
persoană

2826 LEI
sejur 1 persoană

3315 LEI
sejur 1
persoană

1443 LEI
sejur

15 iunie - 15 septembrie 2021










STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

SUITĂ

COPIL **

2885 LEI
sejur 1 persoană

3007 LEI
sejur 1 persoană

3130 LEI
sejur 1
persoană

3496 LEI
sejur 1 persoană

1443LEI
sejur

Cazare cu demipensiune (mic dejun și cină)
Acces gratuit la SPA (piscină infinity, piscină exterioară, jacuzzi, saună umedă, saună uscată, salină, fitness)
exceptând serviciile de masaj
Acces la programul de activităţi al hotelului (morning move it, kineto waves, trasee cu bicicleta, nordic
walking, drumeţii, clasă de pilates, ritualuri saună etc.); accesul la activităţi se face pe bază de înscriere.
2 zile de trasee cu bicicleta
2 zile de drumeţie pe munte
Informaţii despre trasee
Pachet drumeţie
* Copiii de până la 6 ani beneficiază de gratuitate pe întregul sejur, dacă nu se solicită un pat suplimentar în
cameră, fără a beneficia de masă.

** Pentru copiii între 6-14 ani se aplică tariful de 295 euro/sejur (valabil pentru SUPERIOR, DELUXE și
APARTAMENT)
Demipensiune: mesele se vor servi pe baza unei liste de meniu, diferită în fiecare zi, de unde se pot alege un
antreu, un fel principal și un desert.

Un loc primitor și călduros, înzestrat cu dotări luxoase, îmbinate armonios care contribuie la susținerea
sentimentului de relaxare încă de la intrarea în resort.
Facilitățile principale:
28 de camere
Lobby bar
Parcare
Restaurant cu terasă
Sală de conferințe
Cramă–Wine room
Piscină exterioară
Jacuzzi exterior (cu posibilitatea folosirii pe timp de iarnă)
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Păltiniș, Sibiu
Pensiunea Alpin 3*
Perioada: 01.01.21-01.06.21.
camera single 99 lei
cam.dubla 176 lei
cam.tripla 209 lei
apartament 242 lei
Preturile includ mic dejun

Ne asteptam oaspetii in 70 de locuri in camere si apartamente confortabile dotate cu grup sanitar, apa calda si rece, curent
electric dar si lumina naturala.
Peisajele care se vad dincolo de granita de sticla numita geam, sunt de-a dreptul impresionante. Modernitatea pensiunii se
reflecta in dotarile standard ale camerelor (TV color cu antena proprie de satelit, internet, frigider, masute etc.) Iar odihna e
garantata de paturile moi cu asternuturi curate. La nevoie (seri racoroase de vara) exista pentru fiecare pat o patura
suplimentara. Dar putin probabil ca in camera sa stati foarte mult timp.
Din pastravaria proprie va fac cu ochiul ager pastravi pe care va invitam sa-i “pacaliti” cu ajutorul momelilor mestesugite…
Avem undite dotate cu toate accesoriile. Aveti rabdare? Atunci poftiti la pescuit!
Relaxanta indeletnicire a pescuitului poate fi urmata de o pauza pe terasa noastra de 70 de locuri sau de ce nu, de o scalda in
piscina cu apa albastra si limpede, adanca de pana la 2 metri.
Continuam sa va surprindem punandu-va la dispozitie si o sauna cu o capacitate de opt persoane!
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Păltiniș, Sibiu
Pensiunea: Rafael 3*
01 martie – 14 iunie
Tip cameră
Dublă
Triplă

/ 16 septembrie – 30 noiembrie
Tarif
Weeekday
220,00
280,00

Weekend
240,00
320,00

Suită
320,00
360,00
Family
02 ianuarie – 29 februarie / 15 iunie – 15 septembrie / 01 – 28 decembrie
Tip cameră
Tarif
Weeekday
Weekend
Dublă
240,00
280,00
Triplă
300,00
340,00
Suită
360,00
400,00
Family
SERVICII INCLUSE IN TARIFUL DE CAZARE:
 Mic dejun
 Internet wireless disponibil în pensiune
 Tarifele includ TVA, taxa de staţiune 1% si este valabil pentru sejururi de minim 2 nopti
TARIF SUPLIMENTAR PENTRU COPII:
 pană la 5 ani gratuit
 5 – 14 ani se percepe 40,00 lei suplimentar la tariful camerei duble (pat pliant + mic dejun)
 peste 14 ani se percepe 60,00 lei suplimentar la tariful camerei duble (pat pliant + mic dejun)
CONDITII DE GARANTARE SI ANULARE A REZERVARII:
 Rezervarea se poate anula fără penalități până cel mai târziu cu 8 zile înainte de data sosirii
 Pensiunea își rezervă dreptul de a încasa penalități dacă termenii limită de anulare de mai jos nu sunt
respectați:
o 7 zile înainte de data sosirii - Tariful integral al primei nopți de cazare
o 3-6 zile înainte de data sosirii - Tariful integral al primei nopți de cazare + 50% din restul
sejurului
o 1-2 zile înainte de data sosirii sau “no show” - Contravaloarea întregului sejur
 În cazul unei plați în avans, pensiunea își rezervă dreptul de a păstra / returna sumele achitate.

Situată în Păltiniş, la o altitudine de 1.400 de metri, pensiunea Rafael oferă un restaurant care serveşte specialităţi româneşti. Are o grădină mare cu
o masă şi scaune din lemn, perfectă pentru a vă bucura de mese în aer liber.
Pensiunea este decorată în stil clasic Ludovic Filip. Camerele au TV LCD cu canale prin cablu şi o baie.
Complexul Arena Platoş, cu 5 pârtii de schi, este la 100 de metri de proprietate, în timp ce pârtia de schi Onceşti se află la 3 km. Lacul Gura Râului
este situat la 21 km de pensiunea Rafael.
La cerere, proprietatea poate organiza activităţi precum motocros, ciclism montan, plimbări cu rachete de zăpadă şi nordic walking. Oaspeţii pot
închiria biciclete şi echipament de schi de la pensiune.
Capacitate: 30 adulți în 12 spații de cazare
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Stațiunea: Paltinis, jud. Sibiu
Pensiunea: Rara 4* (4margarete)
SEZON
Descriere camere
Camera dubla cu balcon si
vedere la munte
Camera tripla cu
vedere catre alte pensiuni
Camera tripla cu balcon si
vedere la munte
Camera dubla cu balcon si
vedere catre alte pensiuni
Camera dubla mansarda cu
balcon si
vedere catre alte pensiuni
Camera dubla mansarda cu
vedere catre alte pensiuni
Pat suplimentar

1 iunie- 30 sept
16 noiembrie - dec – ian – febr – 15 mar

EXTRASEZON
16 martie – 31 mai
1 oct -15 nov

290 lei/noapte

260 lei/noapte

370 lei/noapte

340 lei/noapte

390 lei/noapte

360 lei/noapte

270 lei/noapte

240 lei/noapte

270 lei/noapte

240 lei/noapte

240 lei/noapte

210 lei/noapte

88 lei/noapte

88 lei/noapte

 Toate camerele au micul dejun inclus (bufet suedez);
 Copiii pana in 4.99 ani – au gratuitate la micul dejun (dorm in pat cu parintii);
 Copiii peste 5 ani, care dorm in pat cu parintii, platesc 20 lei/zi – micul dejun suplimentar;
 In tariful patului suplimentar - intra micul dejun.
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Hotel Peștera 4*
Parcul Natural Bucegi Cota 1610
Cazare cu mic dejun

Cameră Dublă cu vederea pe partea cu
Foișorul
Double Room Gazebo view
Cameră Dublă cu vedere pe partea cu
Babele
Double Room Babele view
Cameră Dublă fără balcon
Double Room no balcony
Cameră Dublă Executive cu vederea pe
partea cu Foișorul
Executive Double Room Gazebo view
Cameră Dublă Executive cu vedere pe
partea cu Babele
Executive Double Room Babele view
Suite cu vederea pe partea cu Foișorul
Suite Gazebo view
Suite cu vedere pe partea cu Babele
Suite Babele view
Executive Suite cu vederea pe partea cu
Foișorul
Executive Suie Gazebo view
Executive Suite cu vedere pe partea cu
Babele
Executive Suite Babele view
Executive Suite fără balcon
Executive Suite no balcony
Presidential Suite

Ianuarie, februarie, martie
Luni-Joi
Vineri-Dum
Lei/noapte
Lei/minim
două nopți
286
296
291

301

257

272

378

398

383

Iulie
Dum-joi
Lei/noapte

August
Dum-joi
Lei/noapte

Vin-sam
Lei/două
nopți

Vin-sam
Lei/două
nopți

485

1019

534

1116

558

1164

509

1043

558

1164

582

1213

461

970

485

1019

509

1067

606

1261

655

1407

703

1528

631

1285

679

1455

728

1552

703

1479

776

1673

825

1746

728

1504

800

1698

873

1819

800

1673

946

1940

994

2086

849

1746

970

2013

1019

2110

752
1116

1552
2280

922
1261

1892
2668

922
1358

2037
2765

407

470

490

480

504

572

606

582

Mai, Iunie,Septembrie
Dum-joi
Vin-sam
Lei/noapte
Lei/două
nopți

611

509

534

922

922
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Hotelul PEȘTERA este situat în Parcul Natural Bucegi la 1600 de metri altitudine, în imediata apropiere a Mânăstirii Peştera Ialomicioarei - Moroeni, Județul Dâmbovița.
Căile de acces către hotel:
-Din DN1 Sinaia spre Targoviște -‐ DN71 ; După cca 8 km dreapta pe DJ 713 spre Cabana Cuibul Dorului -‐> Dichiu
-‐> Hotel Peştera. Drumul de munte din DN71 până la hotel are 25 de km ( drumul este asfaltat )
-Din DN71-‐Moroeni, satul Glod spre Sanatoriu pe DJ 714 -‐> Zănoaga -‐> Bolboci -‐> Padina -‐> Hotel Peştera – traseu de 30 km ( 8,5 km asfaltați)
-Telecabina Buşteni -‐> Babele -‐> Telecabina Babele -‐> Hotel Peştera
Hotelul PEȘTERA vă oferă posibilitatea organizării de întruniri, seminarii sau conferinţe având acces la internet Wi-Fi, videoproiector, sonorizare.
La cerere se pot organiza, cu asistenţă şi ghid salvamont, diferite trasee turistice montane: Lacul Scropoasa, Lacul Bolboci, Cheile Tătarului, Vârful Omu, Cabana Babele,
Sfinxul, Piatra Arsă, Masivul Doamnele, Spintecătura Urşilor.
De mare interes este Mânăstirea Peştera Ialomicioarei şi Grota Peştera Ialomicioarei.

Capacitatea de cazare : 49 de Camere
1 Apartament Prezidențial, 6 Suite Executive (2 fără logie) din care 2 au vedere spre Babele, 4 Suite din care 3 au vedere spre Babele, 6 Duble Executive din care 2 au vedere spre
Babele, 32 Duble (2 fără logie) din care 17 au vedere spre Babele..
Fiecare cameră este dotată cu TV cu recepție prin satelit, radio, telefon, minibar, safe.

Facilități :
Restaurantul Peștera - este situat la mezanin, are o capacitate maximă de 120 de persoane și vă oferă mâncăruri proaspăt gătite folosind produsele din ferma noastră, Ferma
Conțești. Vă invităm cu drag să degustați din preparatele tradiționale precum Sărmăluțe ca la mama acasă, Bulz sau Iahnie de fasole cu ciolan afumat.
Bar - se află în holul de la Recepția hotelului și vă oferă un bogat meniu de băuturi. Este un minunat loc de relaxare și un excelent loc pentru socializare.
Foișor - este un loc unic, unde puteți savura delicioasele mâncăruri aburinde, tradiționale, preparate direct pe grătar sau la proțap, chiar dacă sunteți într-o seară de iarnă la minus
20 de grade. Asta deoarece Foișorul are încălzire “în aer liber”. Tot aici avem posibilitatea să organizăm un foc de tabără ce va fi un final spectaculos pentru o seară extraordinară.
La Soare - Terasă situată la nivelul Recepției, vă oferă un loc de relaxare la soare unde veți putea servi masa și în
același timp să vă bucurați de natură în liniște.
SPA - Piscină acoperită, încălzită, instalaţie de înot contracurent şi hidromasaj, Saună, Jacuzzi
Loc de joacă pentru copii – este situat la mezanin, în apropierea restaurantului, într-un cadru de poveste, amenajat pentru copii de toate vârstele
Sala de Conferințe - capacitate 80 de locuri, teatru
Parcare - este luminată și supravegheată video în permanență
Wi-‐Fi - Acces internet trafic nelimitat.
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Pasul Tihuța
Pensiunea: Tihuța Retreat 3*
Statiune: Piatra Fântânele, jud. Bistrița Năsăud
 Camera dubla cu mic dejun inclus - 330 lei/noapte
 Apartament (compus din 2 dormitoare) cu mic dejun inclus - 550 lei/noapte
Suplimentar
 Pachet Demipensiune (mic dejun + cină) - 200 lei / PERSOANĂ / noapte
 Pachet Pensiune Completă (mic dejun + Prânz + cina) - 250 lei / PERSOANĂ /
noapte
Situată în Piatra Fântânele, Tihuța Retreat oferă un bar, o grădină, acces direct la pârtii și WiFi gratuit în toate
zonele. Proprietatea asigură camere de familie și o terasă. Oaspeții beneficiază de parcare privată gratuită și de
serviciu de transfer de la/la aeroport, la un cost suplimentar.
Camerele pensiunii sunt prevăzute cu fierbător. Camerele de la Tihuța Retreat au TV cu ecran plat, baie privată
și patio cu vedere la grădină.
Oaspeții pot juca tenis de masă la unitatea de cazare, iar zona este renumită pentru schi.
Orașul Vatra Dornei este situat la 36 km de Tihuța Retreat, iar orașul Bistrița se află la 48 km de proprietate.
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PIATRA NEAMŢ
HOTEL: BELVEDERE 3*
CAZARE

05.01.21-30.06.21 si
11.09.202121.12.2021

01.07.20-10.09.20

Cameră dublă/single
Apartament

132 lei/noapte
200 lei/noapte

150 lei/noapte
230 lei/noapte

*Tariful nu include mic dejun
Situat la doar 200 de metri de Lacul Bâtca Doamnei și la 5 minute de mers cu mașina de Piatra Neamț,
Hotelul Belvedere oferă restaurant, bar, terasă și Wi-Fi gratuit în toată proprietatea.Toate camerele
Hotelului Belvedere au un TV cu canale prin cablu, frigider mic și baie privată cu duș și articole de toaletă
gratuite. Room service este disponibil până la ora 22:00.
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Poiana Brasov
HOTEL: Chic Studio Silver Mountain 3*

Statiune: Poiana Brasov
Pentru luna ianuarie, februarie si martie în cursul săptămânii costa 600 lei/noapte si 700
lei/noapte în weekend!
Aprilie: în cursul săptămânii 450 lei/noapte și înweekend 550 lei/noapte
Mai: în cursul săptămânii 450 lei/noapte și înweekend 550 lei/noapte.
Iunie: în cursul săptămânii 450 lei/noapte și înweekend 550 lei/noapte.
Iulie: 600 de lei/noapte
August: 700 de lei/noapte

Chic Studio Silver Mountain se află în Poiana Brașov și pune la dispoziție un restaurant, un bar și o terasă. Proprietatea
este la 44 km de Bușteni și oferă parcare privată gratuită.
Apartamentul are 1 dormitor, TV cu ecran plat cu canale prin satelit, zonă de luat masa, bucătărie complet utilată, 2 băi
și balcon cu vedere la piscină.
Apartamentul se afla in Poiana Brașov, in cadrul complexului Silver Mountain Resort&Spa Poiana, pe strada
Doinasului nr. 9.Apartamentul poate găzdui pana la 5 persoane si este la 5 minute de mers cu masina pana la partia
Bradul. Chic Studio Silver Mountain se afla la 6 km de Brașov si 44 km de Bușteni. Zona din jur este apreciata de
amatorii de schi.
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Poiana Brașov
Ana Hotels Sport 4*/ Bradul 4*
ESCAPADĂ LA MUNTE
Pachetul include:
Cazare 3 nopți cu demipensiune pentru 2 persoane la Ana Hotels Sport 4*;




15% reducere la preparatele și băuturile din meniul Restaurant Altitude;
15% reducere la terapiile și tratamentele spa din cadrul Ana Spa Poiana Brașov;
Acces gratuit la hot tub exterior, sala de fitness, piscina interioara, jacuzzi, salon
relaxare;
De la:
183 Euro/ loc în cameră dublă/ sejur 3 nopți
Supliment cameră single: 123 Euro/ sejur 3 nopți
Supliment copil (4-12 ani): 90 Euro/ sejur 3 nopți
Copil <4 ani: gratuit

*Sejurul poate fi achitat cu vouchere de vacanță.

Oferta este valabilă în perioada 21 Decembrie 2020 - 30 Iunie 2021, pentru un
sejur de minim 3 nopți,

ALEGE RĂSFĂȚUL SPA
Pachetul include:






Cazare cu mic dejun inclus la Ana Hotels Sport 4*;
Acces gratuit la hot tub exterior, sala de fitness, piscina interioara, jacuzzi, salonul de
relaxare;
Voucher de 75 Euro / cameră / sejur pentru servicii Spa;
Discount 10% pentru servicii Spa suplimentare;
Late check-out ora 16:00;
De la:
121 Euro/ loc în cameră dublă/ sejur 2 nopți
Supliment cameră single:32 Euro/ sejur 2 nopți
Supliment copil (4-12 ani): 52 Euro/ sejur 2 nopți
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Termene și condiții:
Oferta este valabilă în funcție de disponibilitate, pentru un sejur de minim 2 nopți, în
perioada 12 Martie - 30 Iunie 2021.

SEJUR ROMANTIC LA MUNTE
Pachetul include:







Cazare in camera King Deluxe cu mic dejun la Ana Hotels Sport 4*;
Primire VIP în cameră cu Prosecco și platou de brânzeturi;
O cină romantică în doi in zonă privată, cu ospătar dedicat;
O zi de răsfăț în cuplu la Ana Spa Poiana Brașov – Spa Suite - Forget Me Not
120’;
Momente de relaxare la Hot Tub-ul exterior, în mijlocul naturii;
Acces gratuit la hot tub exterior, sala de fitness, piscina interioara, jacuzzi, salonul
de relaxare.

De la:
175 Euro/ loc în cameră dublă/ sejur 2 nopți
Supliment copil:
-4-12 ani - 60 euro/ sejur 2 nopti
-sub 4 ani - gratuit
Termene și condiții:
Oferta este valabilă în perioada 12 Martie 2021 - 30 iunie 2021, pentru un sejur de
minim 2 nopți, în funcție de disponibilitate.
Ana Hotels Sport**** Poiana Brasov

Ana Hotels Sport Poiana Brasov, situat într-o locație pitorească de la poalele Muntelui Postăvaru,
lângă pârtiile de schi și în mijlocul unei păduri de pin oferă cazare în stațiunea Poiana Brașov.
Ana Hotels Sport Poiana Brașov pune la dispoziție camere confortabile și plăcute, cu TV LCD și
vedere superbă. Accesul la conexiunea WiFi este disponibil gratuit în toate zonele publice.
Centrul spa al Hotelului Sport include o piscină interioară cu funcție de hidromasaj, o sală de sport,
saune și o cadă cu hidromasaj în aer liber.
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Ana Hotels Bradul**** Poiana Brasov

Oferind camerele elegante, Ana Hotels Bradul Poiana Brașov, parte din complexul Ana Hotels
Sport, este situat la poalele Muntelui Postăvaru. În întreaga proprietate este disponibil accesul gratuit
la internet WiFi.
Camerele acestui hotel sunt amenajate cu materiale naturale prețioase, precum lemn de stejar auriu și
marmură de Carrara și îmbogățite cu texturi catifelate. Camerele includ TV cu ecran plat, podea cu
mochetă, minibar şi baie privată.
Zona de wellness spa, situată în Hotelul Sport, include piscină, saună, cadă cu hidromasaj interioară și
în aer liber, sală de fitness și zonă de relaxare, precum și acces la WiFi. Copiii sunt bineveniţi să se
bucure de locurile de joacă în interior şi în aer liber, precum şi de diverse activităţi sportive şi de
divertisment, în funcţie de sezon.
Micul dejun este disponibil la restaurantul Altitude, într-un cadru rafinat, cu vedere la întregul
complex. Meniul à la carte combină mâncăruri locale cu preparate din bucătăria internaţională.
Ana Hotels Bradul Poiana Braşov este la doar 2 minute de telecabina Capra Neagră sau de pârtia de
schi Bradul. Masivul Postăvaru este renumit pentru traseele sale de drumeţii şi ciclism montan, iar
iarna devine paradisul schiorilor de toate vârstele. Oraşul Braşov este la doar 15 km.
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Poiana Brasov
Hotel: Alpin 4*
01-31 august –cazare cu mic dejun
Luni-joi

588 lei/noapte – camera dublă standard
469 lei/noapte – camera dublă economic
Vin-dum

674 lei/noapte – camera dublă standard
539 lei/noapte – camera dublă economic
Oferta Rusalii 18-21 iulie

520 lei/noapte – camera dublă standard (2pers)– minim 3 nopți
Oferta include:
 Cazare 3 nopți cu mic dejun
 BBQ cu proțap în 20 iunie, gusturi și atmosferă tradiționale
 Întâmpinare cu cireșe proaspete și ciocolată
 Gratuitate pentru copiii până la 11 ani la cazare, mic dejun ,BBQ
 Acces gratuit la piscina exterioară încălzită (cu rezervare în prealabil)
 Acces gratuit la piscina interioară semiolimpică (cu rezervare în prealabil)
 Acces gratuit pentru copii în Alpin Magic

Hotelul Alpin Resort este format din 3 clădiri care comunică: Hotelul Alpin, Casa Alpin şi Aparthotel Alpin.
Complexul pune la dispoziție un centru spa mare, 4 restaurante, 2 terase şi grădini de vară, precum şi 41 de
săli de conferinţe şi evenimente cu o capacitate cuprinsă între 10 și 700 de persoane. Alte facilități includ
baruri, un club de noapte și 3 magazine de marcă.
Hotelul Alpin Resort, situat în centrul stațiunii Poiana Brașov, la 10 minute de mers pe jos de pârtiile de schi,
pune la dispoziție unități de cazare cu acces gratuit la o piscină semi-olimpică. Iarna este oferit un serviciu de
transfer gratuit la/de la pârtii, cu plecări la fiecare 5 minute.
NOUTATI:
A la Carte Tasting Menu Fine dining in Salon A'Propos:
- A'Propos lanseaza un rafinat Tasting Menu Fine Dining pentru iubitorii rasfatului si savorilor culinare
Alpin MagicLand
- 5000 metri patrati de parc cu activitati in aer liber pentru intreaga familie in Alpin Resort Hotel
De la 11:00-16:00 in fiecare weekend experiente in interiorul Alpin MagicLand/Ateliere Creative : planteaza un pom care
iti va purta numele (40 lei/copil) sau turnare de lut si ipsos (20 lei/copil)
Armonie - frumusete - sanatate pentru corp - minte - suflet
- Vitarium SPA, perfect integrat in natura intre mesteceni si brazi, propune noi terapii de primavara, purificatoare,
revigorante, bazate pe buchetul de arome delicate al plantelor de munte.
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Oferta lunii martie – cazare week-end

386 lei/noapte – camera dublă standard (2pers)
826 lei/noapte – apartament executiv (4pers)
Oferta lunii martie – cazare duminică-joi

337 lei/noapte – camera dublă standard (2pers)
729 lei/noapte – apartament executiv (4pers)
3-10 ianuarie, 29 ianuarie-7 februarie
- Minim 3 nopți –
-

315 lei/camera/noapte – camera dublă economic (2pers)
365 lei/noapte – camera dublă standard (2pers)
415 lei/noapte - camera dublă deluxe (2pers)
415 lei/noapte – junior suite economic (2pers)
365 lei/noapte – junior suite (3pers)
390 lei/noapte – apartament executiv (4pers)
415 lei/noapte – apartament superior (4pers)
415 lei/noapte – apartament junior (3pers)
605 lei/noapte – apartament Prezidențial (4pers)
Oferta include:
 Cazare cu demipensiune
 Gratuitate infanți (0-2+ani) babycot și mese
 Copii 3-12 ani achită 73 lei pentru mese și la cerere 122 lei pentru pat suplimentar
 Copii 13-16 ani achită supliment 243 lei – supliment cazare și pachet mese.
 Supliment adult 291 lei cazare și mese.
 GRATUIT: acces piscină semiolimpică acoperită, saună uscată, saună umedă/hamam, săli
sport în acord cu legislația în vigoare
 Valet Parching-Concierge-Custumer Service 24/7 gratuit.
 Transport la/de la pârtie cu Shuttle Bus Alpin Transport.
 Wi-fi gratuit.
Oferta SCHI PASS: 10-29 ianuarie, 7-28 februarie – minim 2 nopți dum-joi

413 lei/noapte – camera dublă standard (2pers)
460 lei/noapte - camera dublă deluxe (2pers)
413 lei/noapte – junior suite (3pers)
430 lei/noapte – apartament executiv (4pers)
480 lei/noapte – apartament superior (4pers)
460 lei/noapte – apartament junior (3pers)
720 lei/noapte – apartament Prezidențial (4pers)
Oferta include:
 Cazare cu demipensiune
 Gratuitate la demipensiune copii până la 12 ani
 Gratuitate infanți (0-2+ani) babycot și mese
 Supliment adult 364 lei cazare și mese.
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Skipass gratuit în fiecare zi la sejur perioada duminică-joi pentru toate persoanele cazate
Valet Parching-Concierge-Custumer Service 24/7 gratuit.
Transport la/de la pârtie cu Shuttle Bus Alpin Transport.
25% discount la SPA
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Poiana Brasov
Piatra Mare Hotel Resort 4*
Tarife standard – cazare cu mic dejun
STRUCTURA CAZARE
Camera DBL– 2 persoane
Camera SGL
Camera LARGE DBL – 2 pers.
Garsoniera
Junior suite- 2 pers
Apartament -2 persoane
Apartament prezidential – 2 pers
Pat suplimentar –Extra bed
Pat copil –Baby cot

10 IAN-21 DEC

325
264
468
468
523
715
2530
138
GRATUIT

Tarifele includ mic dejun, tva, taxa de statiune si intrarea la piscina .
copii intre 0-6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun, fara pat suplimentar, daca sunt
insotiti de 2 adulti.

nota: in perioadele cu pachete/oferte speciale (ski, vacanta copiilor, valentine’s day, paste, etc) nu se
aplica/nu este valabila anexa tarifara.


Hotelul Piatra Mare este situat în stațiunea de schi Poiana Brașov, la doar 600 de metri de stația de schi Bradul și oferă camere cu acces Wi-Fi gratuit și
balcon privat. Acesta cuprinde o zonă spa cu o piscină interioară, sală de gimnastică, saună, salină și cadă cu hidromasaj.
Hotelul asigură un depozit pentru echipament de schi și seifuri individuale. Alte beneficii includ livrarea de colete, servicii de poștă, apeluri de trezire și
servicii de spălătorie în 24 ore.
Camerele de la Hotelul Piatra Mare sunt amenajate convenabil cu TV, minibar și baie privată cu uscător de păr. Fiecare unitate are podea cu mochetă şi
încălzire.
Hotelul Piatra Mare servește un mic dejun continental. Oaspeții pot savura preparate tipice transilvănene și specialități internaționale în cele 3 săli diferite
ale hotelului, dintre care una prevăzută cu terasă cu vedere la Muntele Postăvarul. Barul din hol are program nonstop și oferă cocktailuri, vinuri locale şi
deserturi.
Orașul Brașov este la 12 km de hotel, iar Cetatea istorică Râşnov se găsește la doar 10 minute de mers cu mașina. Hotelul oferă locuri de parcare gratuite.

Animale de companie: Animalele de companie nu sunt acceptate.
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Hai la SKI 10-31 ianuarie, 7 februarie-31 martie 2021
TIP CAMERA
Tarif/camera/noapte
Camera dubla
Camera dubla superioara/ Studio twin
Junior Suite

291 lei/noapte
340 lei/noapte
388 lei/noapte

Apartament
pentru 2 persoane

437 lei/noapte

Tariful include:
Cazare cu mic dejun
Skibus – transfer hotel, partie și retur
Parcare, wifi
Facilitati copii:
* Primul copil intre 0-6 ani – beneficiaza de gratuitate, dacă nu se solicită pat suplimentar.
Al doilea copil până la 6 ani va achita 50% din tariful unui adult cu acordare de pat suplimentar
Copiii 6-12 ani achită 50% din tariful unui adult
Copiii peste 12 ani sunt considerați adulți.

Vacanța de iarnă 2-9 ianuarie și 31 ianuarie-6 februarie 2021
TIP CAMERA
Tarif/camera/noapte
Camera dubla
Camera dubla superioara/ Studio twin
Junior Suite

340 lei/noapte
437 lei/noapte
534 lei/noapte

Apartament
pentru 2 persoane

631 lei/noapte

Tariful include:
Cazare cu mic dejun
Skibus – transfer hotel, partie și retur
Parcare, wifi
Facilitati copii:
* Primul copil intre 0-6 ani – beneficiaza de gratuitate, dacă nu se solicită pat suplimentar.
Al doilea copil până la 6 ani va achita 50% din tariful unui adult cu acordare de pat suplimentar
Copiii 6-12 ani achită 50% din tariful unui adult
Copiii peste 12 ani sunt considerați adulți.
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Poiana Brasov
Pensiunea: Crocus 4 *
Pachet SKI 2021
TIP CAMERA
Camera dubla sau
twin

Oferta este valabila in perioada
3-10.01.2021 si 1-10.02.2021
PACHET 4
PACHET 5
NOPTI
NOPTI
1760 Ron
2200 Ron

PACHET 6
NOPTI
2500 Ron

pentru 2 persoane

Camera dubla Large

2160 Ron

2690 Ron

3080 Ron

2350 Ron

2940 Ron

3380 Ron

pentru 2 persoane

Apartament
pentru 2 persoane

Tariful include:
- întâmpinarea oaspeților cu vin fiert de casa (desertul casei pentru copii)
- mic dejun tip bufet
- acces nelimitat sala de joaca (biliard, air hockey, tenis de masa)
- acces la WiFi si parcare auto
Toate camere au bai proprii, minibar, internet gratuit, Smart-TV (cu servicii Netflix, Prime Video,
Youtube) si televiziune prin cablu, seif, telefon, uscator de par, articole de toaleta, halat de baie. Pentru
familii cu copii se pot pune la dispozitie paturi suplimentare.
Facilități copii:
- copiii intre 0-6 ani, au gratuitate la cazare in aceeași camera cu părinții, patul
suplimentar nu este inclus
- copiii intre 7-12 ani cu pat suplimentar beneficiază de 50% discount din valoarea unui loc
in camera dubla / apartament
- supliment a treia persoana, beneficiază de discount de 30% unui loc in dubla sau
apartament
Politica de rezervare si anulare
Pentru o rezervare ferma se achita 40% din suma totala a pachetului. In cazul anularii sau
modficarii rezervarii, avansul achitat nu se returneaza. Diferenta de 60% se achita cel târziu in ziua
sosirii la recepție.


Pensiunea Crocus este o proprietate mică, administrată de o familie, în Poiana Brașov, la 10 minute de mers pe jos de teleschi și de
pârtiile de schi. Oferă o mare varietate de mâncăruri și vinuri românești selecte și WiFi gratuit.
Camerele sunt dotate cu elemente rustice, TV cu canale prin cablu, minibar și cutie de valori, precum și cu balcon cu vedere la munte sau
la pădure. În baia privată există uscător de păr.
Crocus are un teren de joacă pentru copii, parcare supravegheată, saună, terasă de vară, loc pentru foc de tabără și un loc de grătar.
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Pachet mini vacanta la munte
VALABIL IN PERIOADA 01.06.2020 – 30.10.2020
Tarife
camera dubla standard pentru 2 persoane este 300 ron / noapte
camera dubla large pentru 2 persoane este 340 ron / noapte
apartament pentru 2 persoane este 450 ron / noapte
Pachetul include
cazarea in tipul camerei ales
mic dejun tip bufet
acces la wifi, parcare auto
acces la sala de jocuri (biliard, air-hockey, tenis de masa)
2 ore acces la jacuzzi exterior / camera / sejur
toate taxele locale sunt incluse

Facilități copii
copii pana 7 ani împlânți beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar)
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Poiana Brasov
HOTEL: Silver Mountain Resort 3*1

Statiune: Poiana Brasov
- 40 camere duble,140 apartamente.
- piscină interioară încalzită,sauna umeda,sauna uscata,jacuzzi, jacuzzi exterior încalzit , fitness.
- parcare,wi-fi,restaurant international,bar.
- 10 sali de conferinte - capacitate maximă /sală de conferintă - 200 de locuri
Perioada
Perioada
Tipuri
Nr
03.01
–
28.02
01.03
- 30.06
m2
pers
Camere
01.07 – 19.07
11.09 – 22.12

D-J

V-S

D-J

V-S

385

550

275

440

Camera Dubla
Superioara

2

27

Ap 2 camere

3

48

495

660

468

605

Ap 3 camere

4

78

825

1155

715

990

* Apartamentele cu 3 camere au 2 dormitoare + living + 2 bai
* Apartamentele cu 2 camere au 1 dormitor + 1 living + 1 baie

Tip
Camera
Camera Dubla Superioara
Apartament 2 camere
Apartament 3 camere






Exceptii in Perioadele :
03-10.01, 01-07.02, 18-21.06, 20.07-10.09
Duminica - Joi
Vineri - Sambata
550
825
1100

605
880
1210

Tarifele includ TVA si micul dejun dar nu includ taxa de statiune si salvamont in valoare de 3 lei/persoana/zi.
Pentru apartamentele de 2,3 camere chiar daca nu sunt ocupate integral cu numarul de persoane permis
,respectiv (3,4 persoane) se vor tarifa conform tabel.
Servicii gratuite(in limita locurilor disponibile): acces piscina, jacuzzi, jacuzzi exterior, sauna umeda,sauna
uscata,internet wireless,parcare.
Este permis accesul cu animale de companie de talie mica – tarif 50 lei / zi . Cazarea se face începȃnd cu ora
16.00 şi se termina la ora 12.00 in ziua plecarii.
Tarifele nu sunt valabile in perioada targurilor,conferintelor,festivitatilor si a sarbatorilor legale si
comerciale , pentru acestea se solicita oferta specială (acestea au propriile politici de anulare, nu cele
contractuale)

Silver Mountain Resort & Spa are o piscină în aer liber și află în Poiana Brașov, la 20 de minute pe jos de pârtia de schi Bradul. De asemenea,
proprietatea se află în apropierea stadionului şi la aproximativ 1,7 km de telecabina Capra Neagră. Telegondola Postăvarul este la 2,1 km.
Toate camerele hotelului au terasă cu vedere la munte. Camerele au balcon, iar unele unităţi de cazare de la Silver Mountain Resort & Spa
beneficiază de vedere la grădină. Fiecare unitate de cazare are dulap.
Proprietatea pune la dispoziţie un centru de spa şi wellness cu o cadă cu hidromasaj şi saună, situat într-o clădire diferită. În apropiere de Silver
Mountain Resort & Spa se pot practica diverse activităţi, precum schi.

1

Se acceptă animale de companie de talie mică contracost 40 lei/zi
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Poiana Brasov
HOTEL: Teleferic Grand Hotel 4 *
14 Iulie – 03 Sept 2021
Weekdays

Sgl

Weekend

Dbl

Sgl

458

Dbl

566

566

620

674

728

674

728

782

835

889

943

997

1051

1105

1159

1159

1320

1213

1428

07 March - 15 Iulie
STANDARD RATES
Single
Standard Double
Superior Double
Junior Suite
Junior Suite Premium
Deluxe Suite

Weekdays
Sgl Dbl
320
320
373
427
480
640
694
854
907
1120

Weekend
Sgl Dbl
373
373
427
480
534
694
747
907
960
1174

20/23 SI 27/30 Decembrie
05 Sep- 19 Dec
Weekdays
Weekend
STANDARD RATES
Sgl Dbl
Sgl Dbl
SGL
DBL
Single
320
373
820
Standard Double
917
965
347
400
400
453
Superior Double
1014
1062
453
507
507
560
Junior Suite
1256
1305
667
720
720
774
Junior Suite Premium
1450
1499
880
934
934
987
Deluxe Suite
1693
1147
1200
 Tarifele includ mic dejun bufet. Gratuit - acces SPA, Wi-Fi si parcare. Taxa salvamont si
promovare 3 lei/persoana/noapte nu sunt incluse.
 In camera dubla standard sau dubla superior se pot caza maxim 2 adulti si 1 copil pana la 6 ani in
pat cu parintii.
 Persoana extra in JS, JSP, DLX: 0-6 ani gratuit, 6-12 ani-49 lei/noapte, peste 12 ani – 98
lei/noapte. Weekdays – duminica/joi, Weekend – vineri si sambata.
Check in se face incepand cu ora 16:00
Check out se face pana la ora 12:00
* În funcție de gradul de ocupare a hotelului, tarifele se pot modifica
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Teleferic Grand Hotel este situat în staţiunea Poiana Braşov, la doar 50 de metri de telecabină, oferă acces gratuit la internet
WiFi şi vedere panoramică la munte. Camerele dispun de TV cu ecran plat, minibar, seif şi o zonă de relaxare. Cele mai multe unităţi de
cazare oferă balcon.
Acces gratuit la centrul spa, care include o piscină interioară, cadă cu hidromasaj în aer liber, o zonă de fitness şi 3 tipuri de
saune: umedă, uscată şi cu infraroşu. Se ofera masaje si tratament la un cost suplimentar.
La proprietate există o şcoală de schi, precum şi un centru de închiriere de echipamente de schi şi snowboard, cu uscător de
clăpari. Există depozit pentru echipament de schi disponibil gratuit. În plus, hotelul pune la dispoziţia copiilor o cameră de joacă, un
club pentru copii şi un loc de joacă în aer liber.
Hotelul se află la 12 km de Braşov. Cetatea Râşnov este la 12 km, iar Castelul Bran este la 25 km. Este disponibilă o parcare
gratuită cu 150 de locuri.

În perioada 28 martie/11 aprilie 2021, tarifele de vanzare vor fi:

Tarife/noapte
Single
Standard Double
Superior Double
Junior Suite
Junior Suite Premium
Deluxe Suite

Weekdays
SGL DBL
534
583
632
681
730
926
975
1122 1171
1367

Weekend
SGL
DBL
583
681
730
779
828
1024
1073
1220
1269
1465

* În funcție de gradul de ocupare a hotelului, tarifele se pot modifica;
Tarifele sunt exprimate în lei, includ TVA (5%) si mic dejun bufet servit în restaurant.
Gratuit: Wi-Fi si parcare. Taxa salvamont si promovare 3 lei/persoană/noapte nu sunt incluse.
La Centru SPA este acces gratuit la jacuzzi exterior. Piscina, saunele si sala de fitness sunt închise. Se pot face masaje – contra cost.
In camera dublă standard sau dublă superior se pot caza maxim 2 adulți si 1 copil până la 6 ani în pat cu parinții.
Persoană extra in JS, JSP, DLX: 0-6 ani - gratuit, 6-12 ani-49 euro/noapte, peste 12 ani – 98 euro/noapte.
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Poiana Brasov
HOTEL: The Rizzo Boutique Hotel 4*
Statiune: Poiana Brasov
Lei/cameră/noapte

High Season
03.01.2021-28.02.2021
(exceptand 15.01-15.02)
&
01.07.2021 -15.09.2021
BB

Low & regular season
01.03.2021-30.06.2021
&
16.09.2021-22.12.2021
BB

352
405
534
587

320
373
480
534

Single
Double
Apartament(1 Pax)
Apartament(2 Pax)

Tarifele includ taxele, micul dejun, acces sauna, piscina, jacuzzi, internet wireless si parcare gratuita
Copil intre 0-2 ani gratuit cu baby cot
Pentru copii 2-6 ani gratuit in acelasi pat cu parintii achita valoare mic dejun 20 lei/noapte
Copii 6-12 ani cu pat suplimentar achita 97 lei/noapte(mic dejun inclus)
Persoanele peste 12 ani cu pat suplimentar in camera achita 121 lei/noapte(mic dejun inclus)
A 3-a persoana in apartament achita 121 lei/noapte(mic dejun inclus)

Lei/cameră/noapte

Single
Double
Apartament(1 Pax)
Apartament(2 Pax)
-

High Season
15.01.2021-15.02.2021
BB
427
480
640
694

Tarifele includ taxele, micul dejun, acces sauna, piscina, jacuzzi, internet wireless si parcare gratuita
Copil intre 0-2 ani gratuit cu baby cot
Pentru copii 2-6 ani gratuit in acelasi pat cu parintii achita valoare mic dejun 39 lei/noapte
Copii 6-12 ani cu pat suplimentar achita 97 lei/noapte(mic dejun inclus)
Persoanele peste 12 ani cu pat suplimentar in camera achita 121 lei/noapte(mic dejun inclus)
A 3-a persoana in apartament achita 121 lei/noapte(mic dejun inclus)

Situat la numai 20 de metri de patinoarul din Poiana Braşov, acest hotel spa are o piscină interioară încălzită.
Toate camerele şi zonele publice oferă vedere la pădurile din jur.
Camerele hotelului Rizzo Boutique & Spa au TV LCD cu canale prin cablu. Lenjeria de pat este din satin, iar
baia are duş. Apartamentele includ şi o cameră de zi cu chicinetă.
Zona de spa este scăldată de lumină naturală şi oferă acces direct la grădina din jur şi o mică terasă de vară.
Facilitățile de wellness includ saună și cadă cu hidromasaj.
Restaurantul elegant are candelabre din sticlă şi serveşte preparate rafinate din bucătăria internaţională. Lounge
barul cu canapele confortabile oferă cafea şi cocktailuri.
Pârtia de schi Bradul se află la 150 de metri de Boutique Rizzo, iar lacul Miorița este la 300 de metri. Oaspeţii
pot ajunge cu maşina în centrul oraşului Braşov şi la castelul istoric din Bran în mai puţin de 25 de minute.

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

POIANA BRASOV
Vila Cristalfrost 3*
PERIOADA
Lei/cameră/noapte
07.01 - 15.04.

camera
matrimoniala
fara balcon
218

camera
matrimoniala cu
balcon
230

camera
dubla de luxe
278

camera dubla cu
canapea
278

194
206
303
303
16.04 - 29.04.
30.04 - 03.05.
278
290
399
399
cazare cu 2 MD inclus
04.05 - 17.06.
194
206
303
303
18.06 - 21.06.
327
351
436
436
cazare cu 2 MD inclus
22.06 - 08.07.
194
206
303
303
09.07 - 02.09.
278
290
424
424
03.09 - 25.11.
194
206
303
303
26.11 - 22.12.2020
319
363
508
508
23.12 - 28.12.2020
472
484
653
653
Min 3 nopti + 2 MD
inclus
29.12 - 06.01.2020.
678
690
774
774
Min 3 nopti + 2 MD
inclus
Micul dejun in valoare de 25 lei/pers./zi, nu este inclus in tarif, se comanda la cazare.
VILA CRISTALFROST *** din Poiana Brasov, amplasata in imediata vecinatate a hotelurilor Alpin si Ciucas,
vis-a-vis de hotelul Piatra Mare, la doar cateva minute de patinoar si de telegondola Postavarul Expres, de partia
Bradul si de binecunoscutele restaurante Vanatorul si Coliba Haiducilor, ofera oaspetilor sai o frumoasa panorama
asupra varfului Postavarul si a partiilor de schi.
VILA CRISTALFROST *** pune la dispozitia oaspetilor sai, intr-o ambianta calda si primitoare, 16 camere
duble, spatioase, dotate modern, precum si parcare privata gratuita.
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Stațiunea: Praid
ALTUS*** Hotel & SPA
TARIFE CAZARE (includ micul dejun și accesul la SPA !!!)
Valabile în perioada 20 ianuarie – 01 aprilie 2021 (exceptând VACANȚA!)
TARIF in RON/ noapte
TIP CAMERĂ
În timpul săptămânii
În weekend (vin, sâmb)
Regim SGL (1 pers. în DBL)/ noapte
320,00
360,00
Cameră DUBLA (2 locuri)/ noapte
390,00
440,00
Apartament 2 pers. (living+dormitor)/ noapte
460,00
520,00
A 3-a persoană în cameră (ad./ copil 12+)
+ 120,00/ pers
+ 150,00/ pers
A 3-a/ 4-a pers. (adult/ copil 12+) în apt
+ 140,00/ pers
+ 170,00/ pers
Copil 4-12 ani în cameră cu 2 adulți
+ 95,00/ copil
+ 110,00/ copil
Copil 4-12 ani în apt cu min. 2 adulți
+ 115,00/ copil
+ 130,00/ copil





GRATUIT: copii 0 – 3,99 ani cu 2 ad. în cameră DBL (cu 2 locuri) sau cu 3/ 4 adulți în cameră TRPL/ apartament-suită, fără pat suplimentar (max. 2 copii sub 4 ani/
cam sau apt)
Pt. copii în vârstă de 4 - 6 ani inclusiv, cazați peste capacitatea cam./ apt (MAX. 1 copil) fără pat suplimentar, se achită contravalorea micului dejun bufet și a accesului la
SPA (50,00 RON/ copil/ zi în timpul săptămânii, 60,00 RON/ copil/ zi în WEEKEND = vineri, sâmbătă)
TARIFELE INCLUD: CAZARE cu MIC DEJUN bufet (08:00 – 10:00), frigider, telefon, uscător de păr și cablu TV-LED în cameră, încălzire/ climatizare (A.C.),
ACCES nelimitat pe durata șederii la SPA (cf. orar de funcționare - piscine cu apă dulce și apă sărată, bazin copii, jacuzzi, saună uscată, baie turcească cu aburi), acces
Wi-Fi, parcare, TVA, taxă de stațiune
ZIUA HOTELIERĂ: începe de la ora 16:00 P.M. şi se încheie cel târziu la ora 11:00 A.M.



*tarifele includ CAZARE cu MIC DEJUN bufet, mini-frigider, telefon, uscător de păr și cablu TV-LED în camera (2 buc. in apt), incalzire/ climatizare, ACCES la
BAZINE intre orele 09:00-21:00 (bazin relaxare cu apa sarata, piscina apa dulce, jacuzzi, bazin pt. copii, acces Wi-Fi, parcare, TVA, taxă de stațiune



*checkin de la orele 16:00 P.M., checkout pana la 11:00 A.M.



Momentan (in weekend DOAR pt. turistii cazati in hotel), centrul SPA functioneaza partial (de ex. saunele sunt inchise!) si cu anumite restrictii de capacitate/ masuri de
protectie, dezinfectie si aerisire periodica, etc. Pt. turistii proprii ai hotelului se asigura acces la bazin de relaxare cu apa sarata, piscina cu apa dulce, jacuzzi si bazin pt.
copii. Suplimentar se mai poate solicita sedinta de masaj (cu programare, cost suplimentar).






Servicii NEINCLUSE in tarife/ calculatie:
- halat/ prosop/ papuci de baie pt. SPA (turistii isi asigura aceste articole fie pe cont propriu, fie se inchiriaza/ achizitioneaza de la receptie contra-cost)
- bilete de vizitare/ abonament de acces (intrare zilnica min. 5 zile consecutive, 1 sedinta/ zi) la Salina Praid (se achizitioneaza de la caseria salinei)
- servicii de masaj (contra-cost, cu programare functie de disponibilitatea maseurului) - se achita la receptie
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Valabile în perioada sezonului estival: 13 iulie – 08 septembrie 2020
TIP CAMERĂ
Regim SGL (1 pers. în DBL)/ noapte
Cameră DBL (2 locuri)/ noapte
Apartament 2 pers. (living+dormitor)/ noapte
A 3-a persoană în cameră (adult)

TARIF in RON/ noapte
Sejur 1 – 4 NOPTI
Sejur de min. 5 nopti
350,00
320,00
420,00
390,00
500,00
460,00
+ 140,00/ pers
+ 120,00/ pers

A 3-a/ 4-a pers. (adult) în apartament

+ 160,00/ pers

+ 140,00/ pers

Copil 4-12 ani în cameră cu 2 adulți

+ 105,00/ copil

+ 95,00/ copil

Copil 4-12 ani în apt cu min. 2 adulți

+ 125,00/ copil

+ 115,00/ copil




GRATUIT: copii 0 – 3,99 ani cu 2 ad. în cameră DBL (cu 2 locuri) sau cu 3/ 4 adulți în cameră TRPL/ apartament-suită, fără pat suplimentar
Pt. copii în vârstă de până la 6 ani inclusiv, cazați peste capacitatea camerei/ apartamentului, fără pat suplimentar, se achită contravalorea micului dejun bufet și a
accesului la SPA (60,00 RON/ copil/ zi)
 TARIFELE INCLUD: CAZARE cu MIC DEJUN bufet (08:00 – 10:00), frigider, telefon, uscător de păr și cablu TV-LED în cameră, încălzire/ climatizare (A.C.),
ACCES nelimitat pe durata șederii la SPA (cf. orar de funcționare - piscine cu apă dulce și apă sărată, bazin copii, jacuzzi, saună uscată, baie turcească cu aburi), acces
Wi-Fi, parcare, TVA, taxă de stațiune
 ZIUA HOTELIERĂ: începe de la ora 16:00 P.M. şi se încheie cel târziu la ora 11:00 A.M.
- supliment DEMIPENSIUNE + 45,00 - 50,00 RON/ adult/ zi, iar supliment PENS. COMPLETA + 80,00 - 90,00 RON/ adult/ zi
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Stațiunea: Praid
ALTUS*** Hotel & SPA
TARIFE CAZARE (includ micul dejun și accesul la SPA !!!)
13.01 – 28.02 & 03.11 – 23.12.2019 (exceptând vacanțele școlare și Sărbătorile)
TIP CAMERĂ
Regim SGL (1 pers. în DBL)/ noapte
Cameră DBL (2 locuri)/ noapte
Apartament 2 pers. (living+dormitor)/ noapte
A 3-a persoană în cameră (adult)

TARIF in RON/ noapte
Sejur 1 – 4 NOPTI
Sejur de min. 5 nopti
300,00
270,00
360,00
320,00
420,00
380,00
+ 110,00/ pers
+ 100,00/ pers

A 3-a/ 4-a pers. (adult) în apartament

+ 130,00/ pers

+ 120,00/ pers

Copil 4-12 ani în cameră cu 2 adulți

+ 90,00/ copil

+ 80,00/ copil

Copil 4-12 ani în apt cu min. 2 adulți

+ 105,00/ copil

+ 95,00/ copil




GRATUIT: copii 0 – 3,99 ani cu 2 ad. în cameră DBL (cu 2 locuri) sau cu 3/ 4 adulți în cameră TRPL/ apartament-suită, fără pat suplimentar
Pt. copii în vârstă de până la 6 ani inclusiv, cazați peste capacitatea camerei/ apartamentului, fără pat suplimentar, se achită contravalorea micului dejun bufet și a
accesului la SPA (45,00 RON/ copil/ zi)
 TARIFELE INCLUD: CAZARE cu MIC DEJUN bufet (08:00 – 10:00), frigider, telefon, uscător de păr și cablu TV-LED în cameră, încălzire/ climatizare (A.C.),
ACCES nelimitat pe durata șederii la SPA (cf. orar de funcționare - piscine cu apă dulce și apă sărată, bazin copii, jacuzzi, saună uscată, baie turcească cu aburi), acces
Wi-Fi, parcare, TVA, taxă de stațiune
 ZIUA HOTELIERĂ: începe de la ora 16:00 P.M. şi se încheie cel târziu la ora 11:00 A.M.
- supliment DEMIPENSIUNE + 45,00 - 50,00 RON/ adult/ zi, iar supliment PENS. COMPLETA + 80,00 - 90,00 RON/ adult/ zi
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Stațiunea: Praid
ALTUS*** Hotel & SPA
TARIFE CAZARE (includ micul dejun și accesul la SPA !!!)
Valabile în perioadele 01.03 – 12.07 & 08.09 – 02.11.2019 + Sărbători, Festivaluri
TIP CAMERĂ
Regim SGL (1 pers. în DBL)/ noapte
Cameră DBL (2 locuri)/ noapte
Apartament 2 pers. (living+dormitor)/ noapte
A 3-a persoană în cameră (adult)

TARIF in RON/ noapte
Sejur 1 – 4 NOPTI
Sejur de min. 5 nopti
330,00
300,00
390,00
350,00
460,00
420,00
+ 120,00/ pers
+ 110,00/ pers

A 3-a/ 4-a pers. (adult) în apartament

+ 140,00/ pers

+ 130,00/ pers

Copil 4-12 ani în cameră cu 2 adulți

+ 100,00/ copil

+ 90,00/ copil

Copil 4-12 ani în apt cu min. 2 adulți

+ 115,00/ copil

+ 105,00/ copil




GRATUIT: copii 0 – 3,99 ani cu 2 ad. în cameră DBL (cu 2 locuri) sau cu 3/ 4 adulți în cameră TRPL/ apartament-suită, fără pat suplimentar
Pt. copii în vârstă de până la 6 ani inclusiv, cazați peste capacitatea camerei/ apartamentului, fără pat suplimentar, se achită contravalorea micului dejun bufet și a
accesului la SPA (50,00 RON/ copil/ zi)
 TARIFELE INCLUD: CAZARE cu MIC DEJUN bufet (08:00 – 10:00), frigider, telefon, uscător de păr și cablu TV-LED în cameră, încălzire/ climatizare (A.C.),
ACCES nelimitat pe durata șederii la SPA (cf. orar de funcționare - piscine cu apă dulce și apă sărată, bazin copii, jacuzzi, saună uscată, baie turcească cu aburi), acces
Wi-Fi, parcare, TVA, taxă de stațiune
 ZIUA HOTELIERĂ: începe de la ora 16:00 P.M. şi se încheie cel târziu la ora 11:00 A.M.
- supliment DEMIPENSIUNE + 45,00 - 50,00 RON/ adult/ zi, iar supliment PENS. COMPLETA + 80,00 - 90,00 RON/ adult/ zi

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Iasi Romania, 700160
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Praid
Hotel PRAID 2*








LOCALIZARE: Hotelul PRAID** este situat chiar în centrul staţiunii, la doar 350 m de intrarea în Salina Praid, apr. 600 m de
Ștrandul sărat Praid și 1,7 km de Centrul Wellness Praid
CAZARE: Hotelul PRAID** asigură 63 locuri de cazare în 26 de camere şi apartamente cu baie proprie, structurate dupa cum
urmează: 2 camere SGL (cu câte 1 pat individual), 11 camere DBL twin (cu 2 paturi), 3 camere DBL matrimoniale (cu pat
dublu), 3 camere TRPL (cu 3 paturi), 4 apartamente cu 2+1 locuri si 3 apartamente cu 2+2 locuri (din care 1 duplex cu 2 băi).
Dotări camere/ apartamente: Grup sanitar propriu (cabină duş, lavoar, toaletă), paturi individuale/ matrimoniale, televizor
LCD/ LED – cablu TV, acces Internet Wireless (Wi-Fi), mini-frigider, balcon (numai la camerele DBL), ferestre termopan,
încălzire centrală (în sezonul rece). Niciun tip de cameră NU dispune de AER CONDIȚIONAT!
MASĂ: Serviciile de masă vor fi asigurate sub formă de MIC DEJUN (continental sau bufet, între orele 08:00 - 10:00 A.M.) în
restaurantul propriu al hotelului, respectiv suplimentele pentru DEMIPENSIUNE sau PENSIUNE COMPLETA sub forma de
CARD VALORIC (comanda “a la carte”, la alegere din lista de meniu) în restaurantul și în pizzeria hotelului, care dispun în
total de peste 80 de locuri în 2 saloane interioare + peste 80 de locuri pe 2 terase.
ACCES LA SALINĂ (abonament de intrare zilnică, min. 5 zile consecutive): Baza de tratament (subterană) aparţine
Salinei Praid, în colaborare cu care vă putem oferi următoarea procedură: Salinoterapie/ Climatoterapie în mina de sare, pentru
afecţiuni respiratorii = 1 ședință (1 intrare)/ zi, inclusiv transportul subteran (tot timpul anului)
ACCES LA CENTRUL WELLNESS: Baza de agrement-tratament (aflată la 1,7 km de Hotel PRAID) aparţine Consiliului
local Praid, turiștii pot achiziționa doar pe cont propriu bilete/ abonamente de acces la piscinele acoperite cu apă dulce/
sărată termală, bazin pt. copii, saune, jacuzzi, băi cu aburi (tot timpul anului). În afara acestor servicii incluse în biletele
de intrare turiştii pot beneficia la un cost suplimentar de consulturi medicale de specialitate, cure de tratament cu băi sărate la
vană şi sedinţe de masaj, acces la sala de fitness, etc.

A. TARIFE DE CAZARE cu MIC DEJUN inclus – RON/ cameră/ noapte
PERIOADA
(2021)

SERVICII/ TIP CAMERA

11.04 – 17.06
&
11.09 – 23.12
2021*

(cu MD inclus)

30.04 – 08.05
18.06 – 15.07
29.08 – 10.09
22 – 30.10.2021

(cu MD inclus)

16.07 – 28.08
2021

CAZARE

CAZARE

CAZARE
(cu MD inclus)

Cam. SGL (1 loc)/ noapte
Cam. DBL (2 locuri)/ noapte
Cam TRPL (3 locuri)/ noapte
Apart. 2+1 locuri/ noapte
Apart. 2+2 locuri/ noapte
Cam. SGL (1 loc)/ noapte
Cam. DBL (2 locuri)/ noapte
Cam TRPL (3 locuri)/ noapte
Apart. 2+1 locuri/ noapte
Apart. 2+2 locuri/ noapte
Cam. SGL (1 loc)/ noapte
Cam. DBL (2 locuri)/ noapte
Cam TRPL (3 locuri)/ noapte
Apart. 2+1 locuri/ noapte
Apart. 2+2 locuri/ noapte

DURATA SEJURULUI
1 – 4 nopti

5 – 10 nopti

peste 10 nopti

120,00
200,00
270,00
285,00
360,00
130,00
220,00
285,00
300,00
380,00
140,00
240,00
300,00
330,00
400,00

110,00
190,00
255,00
270,00
340,00
120,00
210,00
270,00
285,00
360,00
130,00
220,00
285,00
315,00
380,00

100,00
180,00
240,00
255,00
320,00
110,00
200,00
255,00
270,00
340,00
120,00
200,00
270,00
300,00
360,00

*exceptând perioadele de VACANȚE ȘCOLARE, Sărbători legale/ locale (ocazii speciale, evenimente, etc)
Acest hotel îți rezervă dreptul de a modifica tarifele pe parcursul anului!




tarifele sunt exprimate pe cameră/ noapte, includ MICUL DEJUN (cf. capacității), TVA şi taxa de staţiune
GRATUITATE pentru copii între 0 – 3,99 ani, FĂRĂ PAT SUPLIMENTAR, fără servicii de masă (doar MD)
Pt. copii cazați peste capacitatea camerei/ apartamentului, între 4 și 6 ani se achită contravalorea micului dejun bufet (20,00
RON/ copil/ zi), fără pat suplimentar (max. 1 copil/ cameră sau apartament)

B. Tarife aplicate pentru suplimente la SERVICII de MASĂ (card valoric)
Pentru pachete turistice cu servicii de masă incluse (în afara micului dejun), turiștilor li se va asigura CARD
VALORIC (fişă cont) pentru suplimente DEMIPENSIUNE/ PENSIUNE COMPLETA, după cum urmează
(BAREME ORIENTATIVE, pot fi adaptate funcție de bugetele clienților, fiind tip fisă-cont):
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PERIOADA
(2020)
11.04–17.06 & 11.09-23.12*

VACANȚE SCOLARE**
16.07 – 28.08.2021

CARD VALORIC (RON/ adult/ zi*):
MIC DEJUN
Supliment DP
Supliment PC
INCLUS
40,00
70,00
INCLUS
45,00
80,00
INCLUS
50,00
90,00

*exceptând periodele de VACANȚE ȘCOLARE
**exceptând perioada de SEZON ESTIVAL (16.07 – 28.08.2021)

MENȚINE: pt. COPII cu vârste între 4 – 12 ani se poate aplica ½ din baremele de mai sus (50%)

C. Tarife de acces la Salina Praid (bilete/ abonamente):
TARIFE DE ACCES LA SALINA PRAID (bilete vizitare sau abonamente):

VIZITARE (bilet valabil pentru o singură intrare, VIZITATORI ÎN REGIM NORMAL):
Adulti:
Copii de la 3 ani, elevi și studenți:
Copii (sub 3 ani): GRATUIT

30,00 RON luni - vineri și 35,00 RON sâmbătă + dumincă
20,00 RON luni - vineri și 25,00 RON sâmbătă + dumincă

ABONAMENT (MINIM 5 ZILE CONSECUTIVE, valabil pentru 1 intrare/ zi)
Adulti:
Copii (de la 3 ani împliniți):

17,00 RON/ persoană/ zi
12,00 RON/ persoană/ zi

Copii (sub 3 ani): GRATUIT

 Tratamentul în salină se referă la abonamentul de intrare zilnică (min. 5 zile consecutive), 1 şedinţă/ zi = 1
procedură (speleoterapie/ climatoterapie în mina de sare) şi include taxa de intrare și transportul subteran cu
autobusul dus-întors (de la staţia salinei, aflată la 250-300 m de hotel).
 ABONAMENTUL DE INTRARE ÎN SALINĂ (min. 5 zile) ESTE VALABIL ȘI ÎN WEEKEND.
 Tratamentul balnear în salină (abonamentul) se acordă pentru min. 5 zile consecutive de intrare în salină (1
intrare/ zi), pentru un număr mai mic de intrări aplicându-se tariful de vizitare
 Copii în vârstă de sub 3 ani (0-2,99 ani) beneficiază de gratuitate la tratament şi vizitare, de la 3 ani împliniţi
se aplică tarifele cu reducere (12,00 RON/ zi la abonament şi 20 sau 25 RON pt. vizitare). Pentru însoţitor(i) se
aplică tarifele obişnuite – adulţi (17,00 RON/ zi la abonament şi 30 sau 35 RON pt. vizitare).

 Tarifele pentru vizitare sau abonament (tratament) la salină pot fi modificate ulterior, funcţie de decizia
conducerii S.N.S. București/ Salina Praid
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PRAID
PENSIUNE AGROTURISTICĂ 3* PRAID
PERIOADA

04 ian – 15 iun.&
15 sept. – 22 dec. 2021
16 iun. -14sept. 2021
23 dec. – 03 ian 2022

SERVICII
Cazare fara masa

1-3 nopţi
conf.
115
130
75
85
140
160
90
100

Cam. SGL /pers / noapte
Apart. SGL /pers/ noapte
Loc în DBL /pers/ noapte
Loc în apart/pers/ noapte
Cam.SGL / pers/noapte
Apart.SGL /pers/ noapte
Loc în DBL / pers/noapte
Loc în apart/pers/ noapte

lux
125
140
80
90
160
170
100
110

peste 4
nopţi
conf lux
110 120
125 135
70
75
80
85
125 140
140 160
80
90
90 100

Tarife afişate ( ron / pers / zi) valabile pentru sejururi de ODIHNĂ SI TRATAMENT 2020
Perioada
vacantelor pentru copii din clasele 1-4 (04-10 ianuarie, 30.01-07.02.2021, 211.04.2021, 30.04-09.05.2021, 25 oct-5 noi ) , de Rusalii si de Festiv.Sarmalelor)

SERVICII
Cazare fara masa
Cam. SGL /pers / noapte
Apart. SGL /pers/ noapte
Loc în DBL /pers/ noapte
Loc în apart/pers/ noapte

1-3 nopţi
conf.
125
140
80
90

lux
135
150
85
95

peste 4
nopţi
conf lux
120 130
135 145
75
80
85
90

Camerele conf. si lux dispun de aceleaşi dotări, diferenţa constă în faptul ca cele de categoria conf. sunt situate la etajul II.
În cazul camerelor double pentru paturi suplimentare se plăteşte 50 % din preţurile afişate, respectiv în cazul apartamentelor 80
%.
Gratuităţi şi discount - uri :
Intre 1-3 nopţi tariful include cate o sedinta de jakuzzi, fitness si o sedinta de sauna la minin.4 persoane
În cazul familiilor cu 4 membri cazarea persoanei a 4-a este gratuită.
Gratuităţi pentru copii : până la vârsta de 3 ani cazarea este gratuită, între vârstele de 3 - 10 ani copii beneficiază de o reducere
de 50 % .
Tarifele camerelor includ TVA. Nu includ taxa turistică , calculată pe persoană doar pentru prima zi de şedere, valoarea acestuia
fiind de 3 % al tarifului la cazare.

Pensiunea oferă servicii suplimentare , sauna ,masaj , cabinet medical, sală de conferinţă. Se poate solicita
contracost si mic dejun la pretul de 25 ron/pers.
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Predeal
HOTEL: Atrium Mountain View 4* (fostul hotel Aura)
Early Booking
Luni-Duminica
Mai-Iunie 2021
Iulie-August 2021

200 LEI BB/2ad
230 LEI BB/2ad

*Politica copii- 0-05 ani beneficiaza de gratuitate la cazarea in pat cu parintii
- 05-12 ani achita 35 lei/zi
- 12-18 ani achita 70 lei/zi
Oferta early-booking pana pe 25.05.-cu mentiunea ca numarul de camere pentru aceasta oferta sunt limitate
*Clientii beneficiaza de acces gratuit la piscina, jacuzzi si sauna hotelului, pe baza de programare in prealabil la receptie- in cazul in care DSP
Brasov ridica restriciile
* Din data de 01.06.21. oficial deschidem serviciile de SPA & wellness, si anume:
*Psicina interioara cu apa incalzita
*Sauna uscata ”Finlandeza”
*Ciubar exterior cu apa fierbinte si sarata (cu sare de la Marea Moarta).
Atasat acestui e-mail este o poza de promo pentru aceste servicii.
Mentionez ca pentru fiecare dintre acestea se percepe cate un cost.
Ca si procedura, programarea pe baza de disponibilitate la cazare.
Hotel Panoramic o sa dispuna de: sauna, jacuzzi, piscina interioara si ciubar incalzit exterior, iar Mountain View: sauna, jacuzzi, piscina exterioara si ciubar incalzit
exterior.
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Ofertă specială luna mai
299 lei/persoană/sejur 3 nopți cu mic dejun inclus
499 lei/persoană/sejur 5 nopți cu mic dejun inclus
Politici cazare copii/ a3a persoană în cameră dublă/apartament:
 Copiii 4-15 ani achită 50 lei/noapte
 Copiii 15-18 ani achită 85 lei/noapte
 Adulții achită 105 lei/noapte
 DEMIPENSIUNEA – este de 55 lei/persoană/zi - suplimentar
aprilie-mai 2021
176 lei/noapte de luni-vineri camera dubla cu micul dejun inclus
220 lei/noapte de vineri-duminica camera dubla cu micul dejun inclus
Politici copii: 0-12 ani 25 lei/zi, 12-18 ani achita 50 lei/zi, iar al 3-lea adult in camera achita extra 80 lei/zi, micul dejun nu este inclus in aceste tarife, acesta este 35
lei/zi/persoana.
 contra jacuzzi si sauna (dacă reglementările permit)
Atrium Mountain View Predeal, acesta are un numar de 19 camere, restaurant propriu, jacuzzi si sauna, biliard, sala de conferinte si acces direct catre partia Clabucet din
Predeal.
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Predeal
HOTEL: Atrium Panoramic Hotel & Spa 4* (fostul hotel Andy)
Early Booking
Luni-Duminica
Mai-Iunie 2021
Iulie-August 2021

225 LEI BB/2ad
250 LEI BB/2ad

*Politica copii- 0-05 ani beneficiaza de gratuitate la cazarea in pat cu parintii
- 05-12 ani achita 35 lei/zi
- 12-18 ani achita 70 lei/zi
Oferta early-booking pana pe 25.05.-cu mentiunea ca numarul de camere pentru aceasta oferta sunt limitate
*Clientii beneficiaza de acces gratuit la piscina, jacuzzi si sauna hotelului, pe baza de programare in prealabil la receptie- in cazul
in care DSP Brasov ridica restriciile
* Din data de 01.06.21. oficial deschidem serviciile de SPA & wellness, si anume:
*Psicina interioara cu apa incalzita
*Sauna uscata ”Finlandeza”
*Ciubar exterior cu apa fierbinte si sarata (cu sare de la Marea Moarta).
Atasat acestui e-mail este o poza de promo pentru aceste servicii.
Mentionez ca pentru fiecare dintre acestea se percepe cate un cost.
Ca si procedura, programarea pe baza de disponibilitate la cazare.
Hotel Panoramic o sa dispuna de: sauna, jacuzzi, piscina interioara si ciubar incalzit exterior, iar Mountain View: sauna, jacuzzi, piscina exterioara si ciubar incalzit
exterior.

Atrium Panoramic Hotel & Spa, acesta are 32 camere, restaurant, sala de conferinta, centru spa & wellness, loc de joaca pentru copiii, biliard & bar si o
priveliste deosebita.
Atrium Panoramic Hotel & Spa se află într-o zonă liniștită din stațiunea de schi Predeal, la 1 km de pârtia de schi Clăbucet. În timpul iernii, se oferă transfer
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gratuit la pârtiile de schi din stațiune, la cerere.
Camerele de la Atrium Panoramic Hotel & Spa sunt prevăzute cu WiFi gratuit și oferă vedere la munții din jur. Acestea includ minibar, televizor şi baie privată,
dotată cu o cadă şi articole de toaletă. Unele camere duble au balcon.
Hotelul are piscină interioară, cadă cu hidromasaj și facilități de saună, iar la cerere sunt disponibile masaje. La hotel există facilități de tenis de masă și biliard,
precum și un loc de joacă pentru copii.

Ofertă specială luna mai
299 lei/persoană/sejur 3 nopți cu mic dejun inclus
499 lei/persoană/sejur 5 nopți cu mic dejun inclus
Politici cazare copii/ a3a persoană ăn cameră dublă/apartament:
 Copiii 4-15 ani achită 50 lei/noapte
 Copiii 15-18 ani achită 85 lei/noapte
 Adulții achită 105 lei/noapte
 DEMIPENSIUNEA – este de 55 lei/persoană/zi - suplimentar

aprilie-mai 2021
176 lei/noapte de luni-vineri camera dubla cu micul dejun inclus
220 lei/noapte de vineri-duminica camera dubla cu micul dejun inclus
Politici copii: 0-12 ani 25 lei/zi, 12-18 ani achita 50 lei/zi, iar al 3-lea adult in camera achita extra 80 lei/zi, micul dejun nu este inclus in aceste tarife, acesta este 35 lei/zi/persoana.
Acest hotel este cu tarife flexibile și își rezervă dreptul de a modifica prețurile!
 contra cost-biliard, jacuzzi si sauna (piscina, in cazul in care o sa avem permisiunea sa o deschidem)
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Predeal
HOTEL: Cabana Vanatorilor 3 *
28.09.2020 –
20.12.2020

21.12.2020 –
27.12.2020

28.12.2020
–
03.01.2021

04.01.2021 –
07.02.2021

08.02.2021 –
20.06.2021

21.06.2021 –
26.09.2021

27.09.2021 –
19.12.2021

TARIFE
CAMERA
SINGLE
CAMERA
DUBLA
APARTAMENT
(2 PERS.)

160

220

320

220

180

200

180

180

250

350

250

200

220

200

230

300

400

300

250

270

250

Localizare: “Cabana Vanatorilor”, amplasata intr-un cadru natural la numai 1km distanta de Predeal, este o incantare pentru turistul iubitor de munte. Calitatea serviciilor de
cazare oferite dar mai ales preparatele culinare cu specific vanatoresc fac din "Cabana Vanatorilor" locul potrivit pentru satisfacerea capricilor dvs.
Facilitati camere: Hotelul "Cabana Vanatorilor" dispune de 7 apartamente si 20 de camere duble, dotate cu minibar, televiziune prin cablu, telefon, sistem de acces cu card,
uscator de par.
Servicii masa: In meniul restaurantului la loc de cinste stau preparatele originale create la Cabana Vanatorilor unde puteti savura bucatele vanatoresti realizate cu multa grija si
pricepere de un colectiv de profesionisti in bucatarie.
Facilitati hotel: „Cabana Vanatorilor” dispune de 110 locuri in restaurant, 40 de locuri in crama, si 80 de locuri pe terasa, room service, bar, restaurant cu terasa,parcare, sala
de conferinte, internet, informatii turistice, jacuzzi, sauna.
Check- in începând de la 14:00
Un punct forte il reprezinta Crama „Cabana Vanatorilor” unde puteti degusta vinuri alese.
Check-out până la 12:00
Activitati in imprejurimi: ski, snowboard, ATV

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

Predeal
Cabana Fulg de nea 3*
Cazare (fără masa)
15.03.2021-15.07.2021
DUBLA – 200 LEI
TRIPLA – 250 LEI
APART – 300 LEI
16.07.2021-15.09.2021
DUBLA – 240 LEI
TRIPLA – 290 LEI
APART – 350 LEI
16.09.2021-30.11.2021
DUBLA – 200 LEI
TRIPLA – 250 LEI
APART – 300 LEI
Tarifele prezentate nu contin micul dejun.
Micul dejun se serveste a-la-carte si se achita separat.
Ziua hoteliera incepe la ora 14,00 si se termina la ora 11,00.
POLITICA DE TARIFARE COPII/PAT SUPLIMENTAR :
‐
‐
‐

Primul copil cazat in camera cu 2 adulti are gratuitate daca nu se solicita pat suplimentar.
Structura camerei duble nu permite adaugarea unui pat suplimentar
A 3-a persoana adulta in camera tripla are nevoie de pat suplimentar.
Patul suplimentar este disponibil la cerere contracost / 80 ron(posibilitate doar camera
tripla sau apartament)

Situată în Predeal, la 1,9 km de pârtia de schi Poliștoaca, Cabana Fulg De Nea oferă cazare cu
parcare privată gratuită, restaurant, bar și acces direct la pârtiile de schi. Proprietatea are
camere de familie și o terasă la soare. Oaspeții au la dispoziție o recepție deschisă non-stop,
facilități de grătar și WiFi gratuit în întreaga proprietate.
Camerele hotelului au TV cu ecran plat, baie privată și balcon.
Zona este apreciată de amatorii de schi, iar oaspeții pot închiria echipament de schi de la
Cabana Fulg De Nea.

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

Predeal
Hotel: Eden Grand Resort 4*1
CLADIREA PRINCIPALA EDEN
04.01.2021
01.03.2021
20.06.2021
28.02.2021
19.06.2021
13.09.2021

Nr
crt.

Tip camera
Perioada

14.09.2021
22.12.2021

1

Dubla Eden

250

180

250

180

2

Apartament

350

250

350

250

Apartament cu
350
250
350
250
Hidromasaj
Apartament Duplex
350
250
350
250
Apartament Deluxe
5
cu semineu-Adult
450
350
450
350
only
Tarifele sunt exprimate in LEI /noapte/ camera. Tarifele includ servicii de cazare cu mic dejun, TVA si taxe.
3
4

EDEN 1 | EDEN 2 | EDEN 5- cladiri situate langa corpul principal si restaurant
Nr
crt
1

04.01.2021
28.02.2021
170

01.03.2021
19.06.2021
150

20.06.2021
13.09.2021
170

14.09.2021
22.12.2021
150

360

280

360

280

3

Suita cu 2
dormitoare (4
persoane)
Garsoniera

350

250

350

250

4

Dubla Forest

250

180

250

180

2

Tip camera/Perioada
Dubla Economy

5

Economy cu balcon
200
180
200
180
E5
Tarifele sunt exprimate in LEI /noapte/ camera. Tarifele includ servicii de cazare cu mic dejun, TVA si taxe.
EDEN 3 | EDEN 4- la 300 m de corpul principal si restaurant/ cazare fara mic dejun/ se poate servi la corpul
principal
Nr
Tip
04.01.2021
01.03.2021
20.06.2021
14.09.2021
crt
camera/Perioada
28.02.2021
19.06.2021
13.09.2021
22.12.2021
Dubla Economy
150
130
150
130
E3-E4
Dubla Forest E3170
150
170
150
2
E4
Economy Plus E3200
180
200
180
3
E4
Tarifele sunt exprimate in LEI / noapte/ camera. Tarifele includ DOAR servicii de cazare, TVA si taxe.
1

1

Se acceptă animale de companie la EDEN PET HOTEL

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
MENTIUNI SI POLITICI:
















ZIUA HOTELIERA INCEPE CEL TARZIU LA ORA 17:00 SI SE TERMINA LA ORA 12:00 !
EARLY BOOKING - Pentru inscrierile timpurii, achitate integral cu minim 90 de zile inainte de
inceperea sejurului, se acorda un discount de 5% din pachetul de servicii.
Pentru cazarea in camera single, o persoana va plati 80% din valoarea tarifului afisat pe camera, indiferent
de tipul camerei ales.
Pentru a treia persoana adulta ( de la 14 ani) in cadrul apartamentelor, garsonierelor si duplexurilor, se
platesc suplimentar 75 lei/zi, beneficiind de cazare cu mic dejun inclus.
In camerele duble se pot caza 2 persoane adulte si un copil pana la maximum 9.99 ani (copie certificat de
nastere), in pat cu parintii, acesta beneficiind in mod gratuit de servicii de cazare cu mic dejun sau fara mic
dejun, in functie de tariful aplicat in unitatile din resort.
Copiii de la 10 pana la 13.99 ani cazati in camerele duble fara pat suplimentar (in pat cu parintii) achita mic
dejun 25 lei/pers pentru unitatile din resort care includ mic dejun in tarif. In cazul in care se doreste pat
suplimentar, tariful este de 55 lei/zi. Copiii peste 14 ani se tarifeaza la fel ca si adultii.
In cadrul apartamentelor, garsonierelor si duplexurilor, se pot caza 2 persoane adulte si maximum 2 copii
pana la 9.99 ani (copie certificat de nastere), copiii beneficiind in mod gratuit de serviciile de cazare cu mic
dejun.
Tarif patut bebe: 40 lei/zi
Tarif pat suplimentar fara mic dejun: 50 Lei/zi (valabil doar pentru camerele ce permit pat suplimentar).
Tarif pat suplimentar cu mic dejun: 75 lei/zi(valabil doar pentru camerele ce permit pat suplimentar).
NOU! Animalele de companie pot fi cazate la EDEN PET HOTEL!
Rezervarile devin ferme si se confirma, doar in baza achitarii unui avans de 50% din valoarea
rezervarii, iar restul sumei se achita cel tarziu la data inceperii sejurului.

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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Predeal
Elexus: Boutique 3*
Statiune: Predeal
Tarife cazare cu mic dejun

- 20 de camere single,duble si apartamente situate in Strada Muncii,nr.10,Predeal,jud.Brasov.
- restaurant,bar,wi-fi,1 sala de conferinte - capacitate maximă /sală de conferintă - 60 de locuri

Tip camera

Perioada

Perioada

Perioada

Perioada

Perioada

23.12-15.02

16.02 -1.03

2.03- 11.06

12.06-31.08

1.09- 22.12

D-J

V-S D-J

V-S

D-J V-S

D-J

V-S

D-J

V-S

Single (1 pers)

198

231

182

204

165

187

198

231

182

204

Camera Dubla (2 pers)

242

281

204

237

193

231

242

281

198

270

Dubla Superioara (2 pers)

275

314

237

275

226

264

275

314

231

292

Junior Suite(3 pers)

330

369

292

330

281

319

330

369

297

358

Apartament (3 pers)

363

396

308

330

281

303

363

396

319

380

407

446

352

391

325

363

407

446

363

424

Apt Deluxe (3 pers)

Exceptii perioadele: 29.01.-07.02 si 12-15.02 (lei/noapte)

Tip Camera

Camera Dubla (2 pers)
Dubla Superioara (2 pers)
Junior Suite(3 pers)

530
570
745

Apartament (3 pers)
Apt Deluxe (3 pers)

825
930

Exceptii in Perioada :

Exceptii in Perioadele :

17.07 – 06.09
Duminica Joi

01.01 – 12.01, 26.12 – 30.12
Duminica Vineri Joi
Sambata

Vineri Sambata

Single
209
231
275
297
Camera Dubla
297
336
407
446
Dubla Superioara
330
369
440
484
Junior Suite
385
424
473
512
Apartament
396
440
462
517
Apartament Deluxe
440
484
506
550
Tarifele exprimate in LEI includ TVA si micul dejun dar nu includ taxa de statiune si salvamont in valoare de 3
lei/persoana/zi.
Servicii gratuite: internet wireless,parcare.
NU este permis accesul cu animale de companie.
Cazarea se face începȃnd cu ora 15.00 şi se termina la ora 12.00 in ziua plecarii.
Tarifele nu sunt valabile in perioada targurilor,conferintelor,festivitatilor si a sarbatorilor legale si comerciale , pentru
acestea se solicita oferta specială (acestea au propriile politici de anulare, nu cele contractuale)


Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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FACILITATI / GRATUITATI
Grupurile sunt considerate de la minim 15 ( cincisprezece ) persoane/noapte.
Pentru grupuri de 20 ( douazeci ) clienti platitori se acorda o gratuitate..
Pentru grupuri de 40 ( patruzeci ) clienti platitori se acorda 2 gratuitati.Copiii pana la trei ani au
gratuitate la cazare si mic dejun folosind paturile existente.
Copiii intre 3 -12 ani achita 77 LEI/zi cazare si mic dejun se vor folosi paturile existente,
Copiii peste 12 ani alaturi de parinti se vor caza obligatoriu in apartamente (camerele
duble nu pot acomoda paturi suplimentare.)
Situat in Compus din 20 de camere si apartamente Elexus Boutique , fost Hotel Robinson care pastreaza
Restaurantul sub denumirea Robinson pe care il puteti accesa la www.robinson.ro , este impartit astfel : 8
camere duble, 4 camere duble superioare , 3 single , 2 Apartamente Standard , 2 Junior Suite,1 Apartament
Deluxe . Hotelul mai pune la dispozitie un restaurant cu o capacitate de 100 de locuri , 1 terasa cu o capacitate
de 100 de locuri , 2 foisoare cu capacitate de 10 locuri fiecare , 1 sala de conferinte cu o capacitate de 60 de
locuri.

Tipuri Camere :
Camera Single , suprafata 10 mp , dotari : Acces card,TV lcd , telefon,uscator de
par,seif,halat,papuci, consumabile.
Camera Dubla suprafata 15 mp, dotari : Acces card ,TV lcd, uscator de par ,telefon,seif ,
halat,papuci, consumabile .
Dubla Superioara suprafata 15 mp, dotari :Acces card,balcon,tv lcd,uscator de par, seif,
halat,telefon, papuci, consumabile .
Junior Suite suprafata 30 mp, dotari :Acces card,TV lcd , uscator de par , seif , halat,papuci,
consumabile Compus din 1 dormitor matrimonial , hol , baie , dormitor pat single sunt situate la etajul 3.
Apartament Standard suprafata 45 mp, dotari : Acces card, balcon,TV lcd , uscator de par , seif ,
halat,papuci, consumabile .Compus din 1 dormitor matrimonial , hol , baie , living cu canapea extensibila
Apartament Deluxe suprafata 45 mp, dotari : acces card, balcon,TV lcd , uscator de par , seif , halat,papuci,
consumabile.Compus din 1 dormitor matrimonial , hol , baie , dormitor single , vedere la munte , este situat la
etajul 3.

Iași, B-dul Tutora, nr 2, Sc.B, Parter, Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
Fix: 0040/232216216
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Predeal
Hotel: Belvedere 3*
Ofertă: vouchere de vacanță
1450 lei/cameră – 5 nopți
Pachetul include:
- Cazare in cameră dublă;
- Mic dejun;
- Fișă cont 550 lei/cameră/sejur.

Ofertă: zile gratuite de vacanță
Tarife/2persoane valabile în perioada 1.03-30.06 și 21.08-20.12
În perioada 01.07-20.08 și 03.01-28.02 se adaugă supliment de 30 lei/zi
Mic dejun

3+1 gratuit
4+1 gratuit
5+1 gratuit
6+1 gratuit

720 lei
875 lei
1020 lei
1155 lei

Demipensiune

3+1 gratuit
4+1 gratuit
5+1 gratuit
6+1 gratuit

1120 lei
1375 lei
1620 lei
1855 lei

Pensiune
completă

3+1 gratuit
4+1 gratuit
5+1 gratuit
6+1 gratuit

1440 lei
1775 lei
2100 lei
2415 lei

Pachetul include:
- acces gratuit la saună, internet și parcare (în limita locurilor disponibile;
- acordăm gratuitate copiilor până în 7 ani la cazare cu mic dejun;
- 30% discount la masaj.

Ofertă romantică
359 lei/cameră – 2 nopți cu mic dejun inclus
Pachetul include:
- primire cu petale de trandafiri;
- accesul gratuit la jacuzzi, saună, fitness;
- discount 30% la masaj.

Sejururi - valabile până la 01.02.2022
Tip
Camera

Perioada
01.07-31.08

Perioada
01.09-22.12

Perioada
23.12-01.03

Perioada
02.03-30.06

5
6
7
5
6
7
5
6
7
5
6
7
nopti nopti nopti nopti nopti nopti nopti nopti nopti nopti nopti nopti
Dubla

935

1089 1232

770

891

1001 935

1089 1232

770

891

2 persoane
 Tarifele sunt exprimate in RON / camera / noapte si includ micul dejun si TVA, dar nu includ taxele locale (taxa de
salvamont si taxa de statiune).
 Tarifele nu sunt valabile in perioada Targurilor si a Sarbatorilor ( Paste, Craciun, Revelion, 1 Mai, Rusalii)
 1 Copil pana in 7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare in pat cu parintii si mic dejun.
 Al 2 lea copil pana in 7 ani achita 25 lei mic dejun, dar nu include pat suplimentar. Patul suplimentar este optional la
tariful de 35 lei/zi.
 Copiii de la 7 la 12 ani achita 66 lei/zi si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun.
 Copiii peste 12 ani si adultii achita 99lei/zi si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun.
 Capacitatea maxima de paturi suplimentare in camera dubla este de 1 buc.
 A 4 a persoana peste 12 ani in apartament/garsoniera se tarifeaza cu 99 lei/zi. Se folosesc paturile din dotare,
respectiv pat dublu matrimonial si canapea extensibila.
 Pentru pat suplimentar la cerere se achita separat, la tariful de 39lei/zi.
 Servicii fara plata: sala de fitness, sauna, jacuzzi, internet wireless, parcare.
 Servicii cu plata: masaj.

1001

Iași, B-dul Tutora, nr 2, Sc.B, Parter, Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
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 Nu este permis accesul cu animale de companie.
 Cazarea incepe la ora 16.00 si se termina la ora 12.00 in ziua plecarii.
 Tarifele pentru grupuri pot fi negociate in functie de numarul de persoane, numarul de innoptari si serviciile
comandate.
 Tarifele nu sunt valabile in perioada targurilor, conferintelor, festivitatilor si a sarbatorilor legale si comerciale,
vacantelor scolare, pentru acestea se solicita oferta speciala. (acestea au propriile politici de anulare, nu cele
contractuale).

Tarife valabile până la 01.02.2022
Tipuri Camera
Tarife: Duminica- Joi
Single (1 persoana )
180
Dubla (2 persoane)
230
Garsoniera (pana la 3 persoane)
300
Apartament (pana la 3 persoane)
350

Tarife : Vineri - Sambata
200
250
340
400

 Tarifele sunt exprimate in RON / noapte / tip camera si includ micul dejun si TVA, dar nu includ taxele locale (taxa
de salvamont si taxa de statiune).
 Tarifele nu sunt valabile in perioada Targurilor si a Sarbatorilor (Paste, Craciun, Revelion, etc.). Iar pentru perioada
de iarna 21 Decembrie – 20 Februarie precum si pentru perioada 01 Iulie – 31 August se vor folosi tarifele de weekend indiferent de ziua saptamanii.
 1 Copil pana in 7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare in pat cu parintii si mic dejun.
 Al 2 lea copil pana in 7 ani achita 25 lei mic dejun, dar nu include pat suplimentar. Patul suplimentar este optional
la tariful de 35 lei/zi.
 Copiii de la 7 la 12 ani achita 66 lei/zi si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun.
 Copiii peste 12 ani si adultii achita 99lei/zi si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun.
 Capacitatea maxima de paturi suplimentare in camera dubla este de 1 buc.
 A 4 a persoana peste 12 ani in apartament/garsoniera se tarifeaza cu 99 lei/zi. Se folosesc paturile din dotare,
respectiv pat dublu matrimonial si canapea extensibila.
 Pentru pat suplimentar la cerere se achita separat, la tariful de 39lei/zi.
 Servicii fara plata: sala de fitness, sauna, jacuzzi, internet wireless, parcare. / Servicii cu plata: masaj.
 Nu este permis accesul cu animale de companie.
 Cazarea incepe la ora 16.00 si se termina la ora 12.00 in ziua plecarii.
 Tarifele pentru grupuri pot fi negociate in functie de numarul de persoane, numarul de innoptari si serviciile
comandate.
 Tarifele nu sunt valabile in perioada targurilor, conferintelor, festivitatilor si a sarbatorilor legale si comerciale,
vacantelor scolare, pentru acestea se solicita oferta speciala. (acestea au propriile politici de anulare, nu cele
contractuale).

-
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Predeal
Hotel Bulevard 3*
Tip
camera

Perioada
23.12-15.02

Perioada
16.02 -1.03

Perioada
2.03- 11.06

Perioada
12.06-31.08

Perioada
1.09- 22.12

D-J

V-S

D-J

V-S

D-J

V-S

D-J

V-S

D-J

V-S

Single

160

180

150

170

165

185

140

160

165

185

Dubla

220

255

175

210

185

215

220

255

190

225

Apartament
(2 persoane)

330

360

255

275

240

260

330

360

240

260

Exceptii in Perioada :

Tip
Camera

17.07 – 06.09
Duminica -

Joi
190
Single
Camera Dubla 270
Apartament
360

Vineri Sambata
210
305
400

Exceptii in Perioadele :
02.01 – 12.01, 26.12 – 30.12, 29.01 – 07.02
Duminica Joi
250
370
420

Vineri Sambata
270
405
470

Atenție! Pentru Perioada 14.08 – 16.08, tarifele se majoreaza cu 50 lei / tip camera .
Copiii pana la doi ani au gratuitate la cazare.
Copiii intre 2-12 ani achita 70 ron/zi - pat suplimentar si mic dejun.
Copiii peste 12 ani achita 100 ron/zi - pat suplimentar si mic dejun.

- 21 camere duble, 2 single, 8 apartamente.
- jacuzzi, sauna, salina , parcare, wi-fi, restaurant international, bar.
- 2 sali de conferinte - capacitate maxima /sala de conferinta – 35 de locuri









Tarifele sunt exprimate in RON si includ micul dejun ,TVA dar nu includ taxa de salvamont si infrumusetare
statiune in valoare de 3 ron/persoana/zi.
Servicii gratuite : jacuzzi, sauna, salina, internet wireless, parcare .
NU este permis accesul cu animale de companie.
Cazarea se face incepand cu ora 15.00 si se termina la ora 12.00 in ziua plecarii.
Tarifele NU sunt valabile in perioada targurilor,conferintelor,festivitatilor si a sarbatorilor legale si comerciale , pentru
acestea se solicita oferta speciala.
Pentru week-end-uri , respectiv Vineri-Sambata se impune „Sedere Minima” 2 nopti .
Demipensiune = 55 lei / persoana / zi , pentru copii se achita aceeasi suma
Pensiune Completa = 110 lei / persoana / zi , pentru copii se achita aceeasi suma
Pentru ambele variante se poate opta pentru set meniu sau fisa cont ( la fisa cont se poate micsora sau mari valoare in
functie de solicitarea turistilor si nu este obligatoriu sa se achizitioneze si pentru copii )

Hotelul Bulevard este situat în staţiunea montană Predeal, la 2 km de pârtiile de schi, şi oferă acces gratuit la internet WiFi,
restaurant, terasă şi grădină.
Toate camerele includ minibar, TV cu ecran plat cu canale prin cablu, birou, telefon şi baie cu duş cu hidromasaj, uscător de
păr, papuci, articole de toaletă gratuite şi halat de baie. Unele camere au balcon şi vedere la munte.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
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PREDEAL
Hotel Carmen 4*
Tarife cazare cu mic dejun 2021
PERIOADA:

02.01.2021 - 29.02.2021 / 01.05.2021 – 02.05.2021 / 29.05.2021 - 12.09.2021
27.11.2021 – 22.12.2021 / 26.12.2021 – 29.12.2021
Structura
Tarif de contract/RON/noapte

Camera dubla
4*
Camera dubla
3*
Duplex 4*
Apartament 4*
Apartament 3*

Camera
DBL

Loc in
DBL

Camera
SGL

402

201

319

308

154

251

512
512
435

PERIOADA: 01.03.2021 - 16.04.2021 / 21.04.2021 - 30.04.2021 / 03.05.2021 – 28.05.2021
13.09.2021 – 26.11.2021
Structura
Tarif de contract/RON/noapte

Camera dubla 4*

Camera dubla
3*
Duplex 4*
Apartament 4*

Camera
DBL

Loc in
DBL

Camera
SGL

325
253

163
127

259
202

512
512
435

Apartament 3*
Tarifele de cazare includ micul dejun bufet suedez.
Tarifele de cazare nu includ “Taxa salvamont, dezvoltare turistica si infrumusetare statiune” * in
valoare de 3 lei/persoana/noapte.
*Tariful taxei poate fi modificat in functie de hotararile Consiliului Local Predeal.
Tarifele includ accesul la centrul SPA (piscina, jacuzzi, sauna, sala de fitness), acces liber si
nelimitat la internet WI-FI, parcare gratuita in limita locurilor disponibile.
Check-in ora 14:00 / Check-out ora 12:00.
Accesul cu animale de companie nu este permis.
Facilitati copii:
 Copiii cu varste intre 0 – 6.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, in camera cu
parintii, fara pat suplimentar, mic dejun gratuit.
 Copiii cu varste intre 7 – 13.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, in camera cu
parintii, fara pat suplimentar, achita mic dejun - 40 lei/zi.
 Patut bebe (0-2 ani) gratuit, in limita disponibilitatii.
 Pat suplimentar - 90 lei/noapte (include micul dejun).

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
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Hotelul CARMEN**** dispune de 58 spatii de cazare, din care:
 26 camere duble twin / categoria 4 stele
 15 camere duble / categoria 4 stele
 7 apartamente / categoria 4 stele
 2 duplex / categoria 4 stele
 5 camere duble / categoria 3 stele
 2 camere single / categoria 3 stele
 1 apartament / categoria 3 stele

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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PREDEAL
HOTEL CARPAȚI 3*
01 martie – 31 decembrie

HOTEL CARPAŢI ***
Adresa: str. Nicolae Bălcescu, nr.1, Predeal, jud. Brașov

CAMERA
2 LOCURI

LOC ÎN
DUBLĂ

CAMERA
SINGLE

( LEI / ZI )

( LEI / ZI / PERSOANĂ )

PÂNĂ ÎN 10 PERSOANE
Cazare cameră standard 3 ★ ★ ★

220

Cazare cameră suite 4 ★ ★ ★ ★

385 lei

Cazare garsonieră 3 ★ ★ ★ LUX

385 lei

Cazare cameră standard 3 ★★ ★ cu animal de companie

110

259 lei

175

110 lei

213 lei

ÎNTRE 11 șI 20 PERSOANE
Cazare cameră standard 3 ★ ★ ★
Cazare cameră suite 4

209

★ ★ ★★

105

164

369 lei
369 lei

Cazare garsonieră 3 ★ ★ ★ LUX

ÎNTRE 21 çI 40 PERSOANE
Cazare cameră standard 3 ★ ★ ★
Cazare cameră suite 4

198

★ ★ ★★

99

154

94

143

352 lei
352 lei

Cazare garsonieră 3 ★ ★ ★ LUX

PESTE 41 PERSOANE
Cazare cameră standard 3 ★ ★ ★

187

Cazare cameră suite 4 ★ ★ ★ ★

336 lei
336 lei

Cazare garsonieră 3 ★ ★ ★ LUX

FACILITĂŢI HOTEL :
Mic dejun suplimentar celui inclus
Fişă cont de la minim
Tarif suplimentar cazare pentru animale de companie
Închiriere sală de conferinţe mică
Închiriere sală de conferinţe mare (max 140 locuri /90cu 50)

35 lei / persoană
70 lei
35 lei / zi
500 lei / zi
1.400 lei / zi ( 800 cu 600lei )

Hotelul are in componenta:
85 camere duble la 3* standard (cada normala sau cadita, pat matrimonial sau twin)
3 suite la 4* (camera marita, cadita, pat matrimonial si canapea extensibila)
5 garsoniere la 3* (camera standard, antreu, cada, pat matrimonial, coltar extensibil)
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Facilitati pentru copii:
 Copiii până în 6 ani
- gratuitate la cazare, mic dejun la cerere
 Copiii între 6 ani împliniţi și 14 ani - gratuitate la cazare, mic dejun 35 lei
 Copiii peste 14 ani împliniţi - cazare 50% din valoarea unui loc in cameră, mic dejun 35 lei
Centru WELLNESS:
 piscina incalzita, sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi in piscina, sala intretinere, diverse forme de masaj
CENTRUL SPA
 Masaj 30 minute 50 lei
 Masaj 50 minute 90 lei
 Masaj cu pietre vulcanice 100 lei
 Aparate cardio 30 lei / oră
 Halat 8 lei
 Prosop 8 lei
 Papuci 8 lei
ACTI V ITĂȚI RECREATIVE
 Tenis de masă 15 lei / oră
 Rummy (Remi)
 Table / Șah
 Cărți de joc
 Poker
 Tea at 5 o’clock
Facilitati hotel si dotari camere:
 garderoba echipamente schi
 seif receptie (pt obiecte de valoare)
 camera de bagaje
 acces persoane cu handicap
 parcare pt 50 locuri
 climatizare in zonele publice
 Wi-Fi









mini-bar
telefon
wireless/cablu (in functie de zona)
cabină duș/cadă
uscător de păr
seif in camera
balcon

Facilitati:
ecran de proiectie, videoproiector, flipchart, internet, climatizare
Mâncăruri și băuturi:
• restaurant de 200 de locuri plus 40 locuri pe terasa neacoperita
• lobby bar in receptie 50 locuri
• bar de zi cu 60 locuri
• cafe bar cu 24 locuri

Taxele locale se plătesc la recepție.
Ziua de cazare incepe la ora 14:00 si se termina la ora 12:00
In functie de gradul de ocupare este posibil ca orele sa fie modificate.
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Oferte speciale:
Oferta vouchere de vacanță

1450 lei/cameră/sejur






Pachetul conține:
5 nopți de cazare
Mic dejun
Fișă cont – 400 lei/cameră/sejur
30 min/cameră/sejur- masaj
10% discount la masajul cu pietre vulcanice

Oferta „relaxare la munte”
Oferta este valabilă de duminică până joi, pentru zilele de week-end se achită suplimentar 20 lei în afara
sărbătorilor până la 1 iulie 2021

444 lei/cameră/sejur
Pachetul conține:
 2 nopți de cazare
 Mic dejun
 30 min/cameră/sejur – masaj (*masaj de relaxare/facial)
 10% discount la masajul cu pietre vulcanice și aromaterapie
 10% discount la serviciile de restaurant
Taxa de salvamont se achită separat la recepție – 3 lei/persoană
Oferta „evadează în natură”

835 lei/cameră/sejur








Pachetul conține:
2 nopți de cazare dublă 3*
Mic dejun
2 cine
Fructe, ciocolată și vin
2 x 30 min - masaj (cu programare prealabilă)
10% discount la masajul cu pietre vulcanice și aromaterapie
10% discount la serviciile de restaurant
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Predeal
Hotel Draga Maria 3*
VALABILE IN PERIOADA 08.03 - 09.06.2021
tip cameră

tarif dumunică - joi

tarif vineri - sâmbătă

cameră dbl cu balcon 3*
200 ron/noapte
220 ron/noapte
cameră dbl-twin fără balcon 3*
180 ron/noapte
200 ron/noapte
cameră dbl mansardă 3*
160 ron/noapte
180 ron/noapte
suită 3 locuri cu balcon 2*
240 ron/noapte
260 ron/noapte
suită 4 locuri fără balcon 2*
240 ron/noapte
260 ron/noapte
suită 4 locuri mansardă 2*
200 ron/noapte
220 ron/noapte
apartament tip vilă (3 dormitoarecu
500 ron/noapte
550 ron/noapte
grup sanitar propriu, living,
bucătărie) 3*
*tarifele nu includ micul dejun. Tarif mic dejun: 20 lei/pers
** tarif pat suplimentar 40 lei/noapte (în limita disponibilităţii)
***tarifele nu includ taxa salvamont 3 lei/pers/noapte
**** tarifele nu sunt valabile pentru sarbatorile legale si alte perioade cu evenimente speciale.
În perioada 10.06-31.08.2021 locurile sunt epuizate
Primirea camerei (check-in) se poate face începând cu ora 14.00
Eliberarea camerei (check-out) se va face înainte de ora 12.00
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Predeal
Hotel: Elexus 4*
Statiune: Predeal
Tarife cazare cu mic dejun

- 54 camere duble si apartamente situate in Strada Muncii,nr.6,Predeal,jud.Brasov.
- piscina,sauna,salina,parcare,masaj,wi-fi.
- 1 sala de conferinte - capacitate maximă /sală de conferintă - 14 de locuri
Tip camera

Nr.
Pers

Perioada

Perioada

Perioada

Perioada

Perioada

23.12-15.02

08.0201.03.2021

2.03- 11.06

12.06-31.08

1.09- 22.12

D-J

D-J

D-J

D-J

D-J

V-S

V-S

V-S

V-S

V-S

19-21.02.
26-28.02.

Single

1

275

308

Camera Dubla

2

385

495

Dubla Garden

2

440

550

Apartament

3

770

880

Apartament Deluxe

3

825

935

275
418
550
880
990

330
660
770
990
1100

198

231

275

308

220

286

264

308

297

352

286

330

297

341

330

385

319

363

418

473

495

550

418

473

451

506

528

583

451

506

Exceptie in Perioada
12-15.02.2021

Tip Camera
Single
Camera Dubla
Dubla Garden
Apartament
Apartament Deluxe

Tip Camera
Single
Camera Dubla
Dubla Garden
Apartament
Apt Deluxe

330
770
825
1045
1100

Exceptii in Perioada :
17.07 – 06.09

Exceptii in Perioadele
01.01 – 12.01, 26.12 – 30.12
D-J
V-S

D-J

V-S

330

385

330

385

440

495

440

495

550

605

550

605

825

880

825

880

880

935

880

935

Servicii gratuite: internet wireless,sauna,salina,piscina,parcare.
Tarifele includ : mic dejun,TVA dar nu includ: Taxa locala in valoare de 3 lei/persoana/zi. NU este
permis accesul cu animale de companie.
Cazarea se face începȃnd cu ora 15.00 şi se termina la ora 12.00 in ziua plecarii.
Tarifele nu sunt valabile in perioada targurilor,conferintelor,festivitatilor si a sarbatorilor legale si
comerciale , pentru acestea se solicita oferta specială (acestea au propriile politici de anulare, nu cele
contractuale)


FACILITATI / GRATUITATI
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Grupurile sunt considerate de la minim 15 ( cincisprezece ) persoane/noapte.
Pentru grupuri de 20 ( douazeci ) clienti platitori se acorda o gratuitate..
Pentru grupuri de 40 ( patruzeci ) clienti platitori se acorda 2 gratuitati.
Copiii pana la trei ani au gratuitate la cazare si mic dejun folosind paturile existente.
Copiii intre 3 -10 ani achita 77 LEI/zi se vor folosi paturile existente,
Copiii peste 10 ani alturi de parinti se vor caza obligatoriu in apartamente (camerele duble nu pot acomoda
paturi suplimentare.)

Hotel Elexus Predeal , situat in strada Muncii,nr.6. Fost Hotel Predeal cu o traditie din 1963 reinvie in iulie
2020 si va pune la dispozitia oaspetilor 54 de camere duble si apartamente, un restaurant international, un bar ,
o sala de conferinte, lift, Centru SPA cu piscina,sauna,salina,masaj.
Tipuri Camere :






Camera Single : suprafata 10 mp , dotari : acces card,aer conditionat, tv lcd , uscator de par , seif ,
halat,papuci, consumabile .
Camera Dubla : suprafata 19 mp, dotari : aer conditionat,acces card ,TV lcd, uscator de par,
telefon,seif , halat,papuci,fierbator de apa,consumabile,balcon .
Camera Dubla Garden : aer conditionat,acces card ,TV lcd, uscator de par ,telefon,seif ,
halat,papuci,fierbator de apa,consumabile,terasa cu gradina proprie .
Apartament : aer conditionat,acces card ,TV lcd, uscator de par ,telefon,seif , halat,papuci,fierbator de
apa,consumabile,dormitor cu pat matrimonial + living cu canapea extensibila.
Apartament Deluxe : aer conditionat,acces card ,TV lcd, uscator de par ,telefon,seif ,
halat,papuci,fierbator de apa,consumabile,dormitor cu pat matrimonial + living cu canapea
extensibila,balcon.
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Predeal
Hotel Hera 3*1
Tip
camera

Tarife 03.01.2021-03.01.2022
Perioada
01.07 - 31.08
23.12 - 01.03
Tarife:
Duminica – Joi

Tarife:
Vineri –
Sambata

Garsoniera
308
330
Apartament
385
418
Tarifele sunt pentru 2 (doua) persoane si includ micul dejun .

Perioada
01.09 –
22.12.
02.03. –
30.06.

Tarife:
Duminica –
Joi

Tarife:
Vineri –
Sambata

264
352

308
352

Hotel Hera Luxury 4*
Camera dubla Vila
Hera Luxury ****

Fara Mic
Dejun

Mic
dejun

01.09-22.12/02.0330.06
242
286
01.07-31.08/23.1201.03
264
308
Camerele in regim single vor fi diferentiate prin scaderea micului dejun in valoare de 20
ron/zi.
Tarifele nu includ taxele locale, (taxa salvamont si taxa statiune),
se achita la receptie 3 Ron/zi/persoana.
Tarifele nu sunt valabile in perioada Targurilor si a Sarbatorilor (Paste, Rusalii, Craciun,
Revelion, 1 Martie, 8 Martie, 1 Mai,15 August, 1 Decembrie, etc.). Pentru aceste perioade se
va solicita tariful de la PRESTATOR sau Ofertele Speciale. Iar pentru perioada de iarna (23
Decembrie – 01 Martie) se vor folosi tarifele de week-end, indiferent de ziua saptamanii.
Copil cu varsta cuprinsa intre 0-6 ani beneficiaza de gratuitate;
Al 2 lea copil sub 7 ani – 25 Ron/zi cazare cu mic dejun;
7 – 12 ani – 50 Ron/zi cazare cu mic dejun;
12 – 18 ani – 70 Ron/zi cazare cu mic dejun;
Al 3 lea adult – 80 Ron/zi cazare cu mic dejun;
Servicii gratuite: acces la piscina, sauna, parcare, wi-fi, loc de joaca pentru copii
Este permis accesul cu animale de companie de talie mica , tarif 50 Ron/zi doar la Hotel.
Cazarea incepe la ora 14.00 si se termina la ora 12.00 in ziua plecarii.
Tarifele pentru grupuri pot fi negociate in functie de numarul de
persoane, numarul de innoptari si serviciile comandate.

1

Se acceptă animale de companie de talie mică contracost 50 lei/zi
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Despre Hotel Hera Predeal
Amplasat in Predeal, una dintre cele mai frumoase stațiuni montane din Romania, Hotel Hera 3*** este
acel “acasa departe de casa” in care te regasesti, zambesti si te relaxezi! Structura inedita de cazare
include 20 apartamente si 4 garsoniere cu suprafete foarte generoase, dotari complete și vedere
spectaculoasa asupra imprejurimilor. Din punct de vedere al facilitatilor, Hotel Hera 3*** cuprinde un
restaurant cu specific romanesc si international, terasa cu deschidere spre padure, gratar, piscina
interioara, sauna, loc de joaca pentru copii, sala de conferinte si parcare proprie.

Vila Hera

Luxury se află în Predeal şi oferă grădină şi terasă. Pensiunea este la aproximativ 1,8 km de pârtia de schi
Clăbucet şi la 1,9 km de pârtia de schi Poliştoaca. Oaspeţii beneficiază de acces gratuit la piscina şi sauna
Hotelului Hera. Accesul include prosop şi halat. Hotelul Hera se află la 300 de metri de proprietate.
Unităţile de cazare ale pensiunii au TV cu ecran plat. Toate camerele au baie privată, iar unele au şi
balcon.
Zilnic se oferă un mic dejun tip bufet.
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Predeal
Hotel: Orizont 4*
Sezon Jos
11.02.- 27.04.
Camera
SGL

Standard
Dbl-Twin

Executive
Dbl

Standard
Apart

Executive
Apart

Camera
SGL

345

365

415

475

1.600

355

Standard
Dbl Twin

390

365

Standa
rd DblTwin

415

Executive
Dbl

495

455

545

Executive
Apart

1.600

Sezon Inalt Iarna
23.12.- 31.12.
01.01. - 12.01.

Sezon Inalt Vara
01.07. - 31.08.

Camera
SGL

Sezon Mijlociu
14.01. - 10.02.
28.04. - 30.06.
01.09. - 22.12.
Executive
Standard
Dbl
Apart

Standard
Apart

625

Executive
Apart

1.600

Camera
SGL

510

Standard
Dbl Twin

560

Executive
Dbl

640

Standard
Apart

Executive
Apart

770

1.600

ATENȚIE! Hotelul își rezervă dreptul de a modifica tarifele (mai mari sau mai mici)!
Pot interveni modificări majore în funcție de gradul de ocupare!!!

At

Hotel Orizont este situat la numai 800m de gara Predeal, pe drumul ce face legătura între cabana "Trei Brazi" și stațiune și la 50m de DN1.
Complexul reprezintă punctul ideal de cazare pentru turiștii interesați de explorarea traseelor montane din zonă – Cabana Susai, Clăbucet,
Gârbova, Piatra Mare – și de asemenea pentru cei dornici de a vizita Castelul Peleș (Sinaia) și Castelul Bran (Bran), ambele obiective fiind
situate în apropiere.
Hotelul pune la dispoziție o zonă de spa și camere cu aer condiționat, WiFi gratuit și TV cu ecran plat. La proprietate există un restaurant care
servește preparate culinare internaționale și un alt restaurant, unde se pot savura preparate culinare românești.
Camerele de la Orizont au mobilier modern. Acestea includ o baie dotată cu articole de toaletă gratuite şi uscător de păr. Unele au zonă de
relaxare sau canapea.
Zona de spa, unde oaspeții beneficiază de acces gratuit include o piscină interioară, o cadă cu hidromasaj și o saună doar dacă reglementările
în vigoare permit. Masajele sunt disponibile la un cost suplimentar. Hotelul Orizont este înconjurat de o grădină cu vegetație luxuriantă, în
care există un teren de joacă pentru copii.
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Predeal
Hotel Rozmarin 4*1
Valabile în intervalul: 03/01/2021-20/12/2021
Camera single Camera dubla Pat
Apartament
suplimentar
(2persoane)
229
282
76
403

Hight season
20.01-29.02 si 01.06-20.12
Low season
218
265
01.03 – 31.05
Prețurile sunt exprimate in LEl/camera/noapte

76

381

Apartament
(4persoane)
607
574

Facilitati:
Cazare cu mic dejun inclus;
Acces gratuit la sauna si sala fitness;
Internet wireless;
Parcare exterioara gratuita fara loc rezervat si serviciul de parcare.
Politica tarifara copii:
 Primul copil cu varsta cuprinsa intre o-6.99 beneficiaza de gratuitate la cazare în pat cu
parintii.
 Al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 0 -6.99 achita 30% din tariful de adult.
 Copiii peste 7 ani achita 50% din tariful de adult.
Mențiuni: Tarifele de mai sus includ taxa de salvamont (3 lei/persoana/noapte).

Hotelul Rozmarin din Predeal este aproape de Stadionul Orăşenesc. Oferă unităţi de cazare
renovate frumos, cu acces gratuit la internet Wi-Fi.
Oaspeţii au la dispoziţie locuri de parcare gratuite. Hotelul Rozmarin include un lounge pentru
mic dejun, o terasă, o zonă de fitness şi o cadă cu hidromasaj. De asemenea, există o saună şi
şezlonguri.

1

Acceptă animale de companie
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Oferte speciale
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PACHET CONFERINTE COMPLET
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DUMINICA – JOI (inclusiv)
275 lei/loc in camera single/noapte
215 lei/loc in camera dubla/noapte
Pachetul include:
Cazare cu mic dejun
Sala conferinta*
Un coffee break /zi **
Pranz set meniu
Cina set meniu
Acces wireless gratuit
Acces gratuit la fitness si sauna
Parcare gratuita in limita locurilor disponibile
*Dotari sala conferinta: videoproiector, ecran, flipchart, consumabile, internet wireless.
**Coffee break: cafea/ceai/apa minerala si plata.
Valabilitate: aprilie – mai 2021
Oferta se adreseaza grupurilor de minim 15 persoane
Evenimentele se vor desfasura in concordanta cu restrictiile impuse
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Predeal
HOTEL: Manor Ski Hotel 3* (fosta Cabana Schiorilor)
Cazare + mic dejun – minim 2 nopți
PERIOADA
/ CAMERE

Camera
dubla
superioara
Studio
Tariful include mic dejun.

01.07 - 31.08

01.09 – 30.09

01.10 – 25.11

320

280

220

464

406

319

Camere duble (2 adl+1 chd maxim 17.99 ani)
•
Copiii sub 7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare
•
Pentru copiii cu varsta intre 7 si 13 ani se achita 30% din tariful camerei (include pat suplimentar,
micul dejun)
•
Pentru copiii peste 14 ani se achita 50% din tariful camerei sau apartamentului (include pat
suplimentar, mic dejun)
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

Unitatea de cazare are o pozitionare excelenta, fiind situat la baza partiei de schi Clabucet Sosire si este
un punct de plecare spre diferite trasee montane si obiective turistice din zona Valea Prahovei.
Echipa noastra este formata din personal de servire atestat.
Ospitalitatea, grija si atentia pentru fiecare detaliu sunt elementele la care am tinut intotdeauna si
care ne readuc, an de an, oaspetii nostri fideli.
Manor Ski Hotel inseamna armonie, confort, stil si eleganta intr-un cadru natural de o frumusete
salbatica neatinsa. Toate cele 23 de camere de cazare , din care 21 camere duble si 2 suite, asigura un
confort de 4 stele, fiind completate de ultimele inovatii in materie de servicii de gazduire.
Camerele sunt amenajate modern, in culori calde si elegante si dispun de toate dotarile necesare
pentru a asigura un confort maxim turistilor care poposesc la noi, in vacanta sau in interes de afaceri.
Toate camerele dispun de internet wireless gratuit, minibar, televiziune prin cablu si grup sanitar propriu.
Cu o capacitate de 80 de locuri, restaurantul nostru va asteapta sa va bucurati de bucate alese
intr-o ambianta placuta, calda, primitoare. Eleganta detaliilor decorative, ospitalitatea gazdelor si
maiestria bucatarilor nostri fac din restaurantul Manor Ski Hotel locul ideal pentru o cina deosebita, intrun cadru stilat si in acelasi timp, confortabil.
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Râșnov
Casa Dacică 3*
Perioada 02.01.2021 – 14.02.2021
Tipul Camerei
Camera 1,2,3
Camera 4
Camera 5
Apartament 2 camere
Pat/patut suplimentar
Integral**
* Pret pe noapte
** In week-end se inchiriaza integral pentru 2 nopti
Perioada 15.02.2021 – 28.02.2021
Tipul Camerei
Camera 1,2,3
Camera 4
Camera 5
Apartament 2 camere
Pat/patut suplimentar
Integral**
* Tarif pe noapte
** In week-end se inchiriaza integral pentru 2 nopti
Perioada 01.03.2021 – 01.04.2021
Tipul Camerei
Camera 1,2,3
Camera 4
Camera 5
Apartament 2 camere
Pat/patut suplimentar
Integral**
* Tarif pe noapte
** In week-end se inchiriaza integral pentru 2 nopti
Perioada 02.04.2021 – 11.04.2021
Tipul Camerei
Camera 1,2,3
Camera 4
Camera 5
Apartament 2 camere
Pat/patut suplimentar
Integral**
* Tarif pe noapte
** In week-end se inchiriaza integral pentru 2 nopti

Tarif*
160 RON
210 RON
240 RON
320 RON
35/25 RON
1300 RON

Tarif*
140 RON
180 RON
210 RON
280 RON
35/25 RON
1140 RON

Tarif*
120 RON
150 RON
180 RON
240 RON
35/25 RON
970 RON

Tarif*
140 RON
180 RON
210 RON
280 RON
35/25 RON
1140 RON
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Perioada 12.04.2021 – 29.04.2021
Tipul Camerei
Camera 1,2,3
Camera 4
Camera 5
Apartament 2 camere
Pat/patut suplimentar
Integral**
* Tarif pe noapte
** In week-end se inchiriaza integral pentru 2 nopti

Tarif*
120 RON
150 RON
180 RON
240 RON
35/25 RON
970 RON

Perioada 30.04.2021 – 03.05.2021
Tipul Camerei
Tarif/noapte*
3 nopti
1430 RON
4 nopti
1300 RON
5 nopti
1235 RON
* In intervalul 17-21.04.2020, casa se inchiriaza integral, unui singur grup de max 13 persoane si puteti alege data
intrarii.
Perioada 04.05.2021 – 31.05.2021
Tipul Camerei
Camera 1,2,3
Camera 4
Camera 5
Apartament 2 camere
Pat/patut suplimentar
Integral**
* Tarif pe noapte
** In week-end se inchiriaza integral pentru 2 nopti
Perioada 01.06.2021 – 17.06.2021
Tipul Camerei
Camera 1,2,3
Camera 4
Camera 5
Apartament 2 camere
Pat/patut suplimentar
Integral**
* Tarif pe noapte
** In week-end se inchiriaza integral pentru 2 nopti
Perioada 18.06.2021 – 31.08.2021
Tipul Camerei
Camera 1,2,3
Camera 4

Tarif*
120 RON
150 RON
180 RON
240 RON
35/25 RON
970 RON

Tarif*
140 RON
180 RON
210 RON
280 RON
35/25 RON
1140 RON

Tarif*
160 RON
210 RON
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Camera 5
Apartament 2 camere
Pat/Patut suplimentar
Integral**
* Tarif pe noapte
** In week-end se inchiriaza integral pentru 2 nopti
Perioada 01.09.2021 – 30.09.2021
Tipul Camerei
Camera 1,2,3
Camera 4
Camera 5
Apartament 2 camere
Pat/Patut suplimentar
Integral**
* Tarif pe noapte
** In week-end se inchiriaza integral pentru 2 nopti
Perioada 01.10.2021 – 22.10.2021
Tipul Camerei
Camera 1,2,3
Camera 4
Camera 5
Apartament 2 camere
Pat/Patut suplimentar
Integral**
* Tarif pe noapte
** In week-end se inchiriaza integral pentru 2 nopti
Perioada 23.10.2021 – 01.11.2021
Tipul Camerei
Camera 1,2,3
Camera 4
Camera 5
Apartament 2 camere
Pat/Patut suplimentar
Integral**
* Tarif pe noapte
** In week-end se inchiriaza integral pentru 2 nopti
Perioada 02.11.2021 – 26.11.2021
Tipul Camerei
Camera 1,2,3
Camera 4
Camera 5

240 RON
320 RON
35/25 RON
1300 RON

Tarif*
140 RON
180 RON
210 RON
280 RON
35/25 RON
1140 RON

Tarif*
120 RON
150 RON
180 RON
240 RON
35/25 RON
970 RON

Tarif*
140 RON
180 RON
210 RON
280 RON
35/25 RON
1140 RON

Tarif*
120 RON
150 RON
180 RON
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Apartament 2 camere
Pat/Patut suplimentar
Integral**
* Tarif pe noapte
** In week-end se inchiriaza integral pentru 2 nopti
Perioada 27.11.2021 – 19.12.2021
Tipul Camerei
Camera 1,2,3
Camera 4
Camera 5
Apartament 2 camere
Pat/Patut suplimentar
Integral**
* Tarif pe noapte
** In week-end se inchiriaza integral pentru 2 nopti

240 RON
35/25 RON
970 RON

Tarif*
140 RON
180 RON
210 RON
280 RON
35/25 RON
1140 RON

Perioada 20.12.2021 – 26.12.2021
Tipul Camerei
Tarif/noapte*
3 nopti
1430 RON
4 nopti
1300 RON
5 nopti
1235 RON
* In intervalul 20.12.2020 – 26.12.2020, casa se inchiriaza integral, unui singur grup de max 13 persoane, pentru
minim 3 nopti. Tariful este fix, indiferent daca numarul de persoane este mai mic.

Casa ofera 17 locuri de cazare astfel: 1 apartament la parter si 1 camera cvadrupla, 1 camera tripla, 2 camere
duble si 1 camera dubla cu balcon, la etaj, completate cu un living cu semineu, o baie de serviciu si o bucatarie
complet utilata, in care modernul cu traditionalul se imbina armonios. Casa dispune de incalzire cu centrala proprie pe
gaz, centrala pe lemne si apa calda si caldura non-stop. Apartamentul este pretabil si persoanelor cu disabilitati, avem
rampa de acces, iar baia este dotata cu suporti speciali. Paturile au saltele noi cu spuma memorie si perne
hipoalergenice.
Toate camerele au bai proprii cu cabina de dus cu dus reglabil, uscator de par, articole de baie. Oaspetii nostri au la
dispozitie 3 porturi internet WiFi gratuit si nelimitat, parcare supravegheata video, terasa acoperita cu facilitati gratar,
automat cafea cu 14 sortimente (cafea, ciocolata calda, ceai). Oferim oaspetilor nostri lemnisoare pentru aprins
gratarul si sugestii privind obiectivele de vizitat in zona. Pentru relaxare, oferim oaspetilor jocuri de societate: jocuri
de rummy, table, carti, sah etc.
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Locul de joaca este la numai 200m, parcurile de pe Promenada Sissi, acolo unde este si Restaurantul La Promenada, la
care oferim card cu discount de 5%. Totodata se poate achita orice masa cu tichete/card de vacanta la noi si se
serveste masa la restaurant. Putem asigura mic dejun in regim catering la cerere.
In ceea ce priveste masurile de securitate, avem afise de informare cu privire la distantarea sociala, purtarea mastii,
folosirea covorasului cu dezinfectant la intrare si obligativitatea dezinfectarii mainilor la dozatorul cu senzor de la
intrare. Dezinfectant se gaseste si in receptie, in bucatarie sau in camere, pe terasa, precum si un termometru digital
non contact in receptie pentru masurarea temperaturii la check in.
Pentru check in, va intra o singura persoana in receptie pentru inregistrare iar cheia se va afla in usa, dezinfectata.
Pentru dezinfectarea suprafetelor, a spatiilor interioare si exterioare, folosim dezinfectantul biocid Surfanios si Lampa
cu Ultraviolete UVC Germicida CF38UVC cu ozon.
Accesul in bucatarie este limitat la 4 persoane sau o familie, spatiul dintre mese fiind de 1,5 metri. Masa va putea fi
servita in mod exceptional in camera, inclusiv pe terasa, in self catering sau catering, existand restaurante ce asigura
acest serviciu in Rasnov. Vesela se igienizeaza si dezinfecteaza cu Biclosol (cloramina) NUMAI in masina de spalat
vase din bucatarie. Se limiteaza gatitul preparatelor de lunga durata in bucatarie pe durata pandemiei pentru a putea
facilita accesul tuturor la bucatarie.
Asadar va oferim cazare in conditii de maxima siguranta cu posibilitatea anularii gratuite sau a reprogramarii sejurului
in caz de eventuale alte stari speciale.
Informatii suplimentare (Regulile casei)* in conformitate cu Hotararea nr. 3/11.11.2020 a Comitetului Local pentru
Situatii de Urgenta al Orasului Rasnov:
Check-in dupa ora 15:00;
Check-out inainte de ora 11:00;
Animalele de companie nu sunt acceptate;
Fumatul strict interzis in interiorul casei.
Purtarea mastii este obligatorie in interiorul casei;
Obligativitatea dezinfectarii mainilor si talpilor la intrare;
Acces restrictionat la bucatarie, la maxim 4 persoane sau familie si la maxim 30 minute (nu se permite gatitul la
aragaz – stationarea, doar incalzirea mancarii);
Se permite accesul la gratar pana la ora 21:00; Boxele portabile nu sunt permise in locatie.
Vasele se spala in masina de spalat vase obligatoriu;
Gunoiul este selectiv.
Apartamentul este accesibil persoanelor cu disabilitati, detinem rampa, se poate folosi caruciorul in interior iar baia
este dotata cu dispozitive speciale.
Program liniste vara intre orele 23:00-7:00;
Program liniste iarna intre orele 22:00-7:00;
Evenimentele/petrecerile private nu sunt permise pe perioada pandemiei;
Integral se inchiriaza pentru minim 2 nopti.
Nu se inchiriaza la grup, daca mai sunt camere inchiriate sau se obliga sa respecte regulile de mai sus.
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Râșnov
Hotel Cuib de Lemn 4*
Tarife si programe valabile in
perioada :
Lei/cameră/noapte

TARIFE – GRUPURI MIN. 20 PERSOANE
03.01.2021 - 15.06.2021

15.06.2021-15.09.2021

03.01.2021 -15.06.2021

15.09.2021 -20.12.2021

Camera dubla
Camera dubla in regim de single
Pat suplimentar
Garsoniera 2 persoane

Duminica – Joi (inclusiv)
292
385
264
330
132
165
429
495
03.01.2021 15.06.2021

Vineri-Sambata(inclusiv)
329
385
296
330
132
165
429
495
TARIFE – INDIVIDUAL

15.06.2021-15.09.2021

03.01.2021 -15.06.2021

15.09.2021 20.12.2021

Camera dubla
Camera dubla in regim de single
Pat suplimentar
Garsoniera 2 persoane

15.06.2021-15.09.2021

15.09.2021 20.12.2021

Duminica – Joi(inclusiv)
329
297
132
429

15.06.2021-15.09.2021

15.09.2021 20.12.2021

440
385
165
550

Vineri-Sambata(inclusiv)
374
337
132
462

440
385
165
550

Nota:
 Tarifele includ micul dejun, tva si taxele locale.
 Apartamentul este compus din living(canapea ext.) si dormitor cu pat matrimonial.
 Copiii pâna la 7 ani, care se cazeaza cu parintii fara a solicita pat suplimentar, beneficiaza de cazare
gratuita, dar vor achita contravaloarea micului dejun de 40 de lei ( 2-7 ani).
 Parcarea si accesul clientilor la spa-ul hotelului sunt gratuite.
 Sala de conferinta este gratuita pentru grupurile in regim de pensiune completa.

Cu o suprafata cuprinsa intre 24-49 mp, camerele noastre duble si duplex alaturi de apartament, ofera o
varietate de amenajari pentru a atrage toate tipurile de calatori: cuplurile romantice, familiile cu copii, dar si oamenii
de afaceri. Mai mult, va punem la dispozitie camere cu balcon privat, restaurant, sauna si spa, WI-FI de mare viteza.
Facilități
 sauna si spa
 sanius sau tubing
 schi sau snowboarding
 teren de sport
 inchirieri atv-uri, biciclete, biciclete downhill
 sală conferințe
 Masă ping-pong
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Râșnov
Hotel Radsor 4*
Tip camera*
Camera dubla standard
Camera dubla superior
Apartament
Family room

Tarif cazare + mic dejun
340 lei
390 lei
480 lei
370 lei

*Tarifele includ mic dejun!
Situat în Râșnov, la 400 de metri de liftul panoramic de la cetatea Râșnov, Hotelul
Radsor**** are o grădină și o terasă. Restaurantul hotelului servește preparate din bucătăria
mediteraneană și europeană.
Camerele hotelului sunt luminoase și au TV cu ecran plat și balcon, iar unele oferă
vedere la munte și la cetate. De asemenea, camerele au frigider, precum și facilități de cafea și
ceai.
Oaspeții pot admira împrejurimile minunate în timp ce navighează pe internet, aceștia
având la dispoziție WiFi gratuit în întreaga proprietate. Hotelul are recepție cu program
nonstop și un loc de joacă pentru copii.
Atracțiile din zonă includ Peștera Valea Cetății, aflată la 1 km de proprietate. Stațiunea
Poiana Brașov este situată la 10 km, iar orașul Brașov se află la aproximativ 25 de minute de
mers cu mașina.
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Statiune: Rucar-Bran
Pensiunea + Cabana: Valea Rasului
Tarife Cazare (fără masa)
 Pensiunea cu 11 camere, baie proprie,sauna și jacuzzi inclus
4840 ron/Weekend (220 ron/camera/noapte)


cabana cu 8 camere,5 bai, 2860 ron/Weekend

Ele pot fi închiriate separat, dar și împreuna,in funcție de numărul de persoane din grup.
Pensiunea Valea Rasului
Pensiunea Valea Rasului este amplasata pe Valea Rausorului,la poalele Muntiilor Iezer-Papusa ,la distanta de 4
km de centrul comunei Rucar ,localitate ce si-a pastat puritatea,farmecul si traditiile, facand parte din zona
turistica Culoarul Rucar-Bran
Pensiunea Valea Rasului va invita sa savurati momente de relaxare intr.o locatie spatioasa,unde va puteti gasi
linistea visata pentru o vacanta,pentru un weekend sau pentru cateva zile,cu posibilitati multiple de petrecere a
timpului intr-un cadru deosebit.
conjurată de brazi si de ciripitul pasarilor,imbinand rusticul cu modernul, proprietatea va pune la dispozitie 2
unitati de cazare(una de 11 camere,cu pat matrimonial si baie proprie ,iar cealalta de 8 camere,cu pat
matrimonal si 5 bai ),putand fi inchiriate separat,dar si impreuna,in functie de numarul de persoane din grup.
Pensiunea dispune de un living foarte spatios, (50 locuri ) unde se pot organiza diverse evenimente speciale, de
spatiu de joaca pentru copii, bucatarie complet utilata,foisor,leagan,gratar si locuri de parcare.
Incepand cu o panorama superba spre padure,de care te poti bucura ,pensiunea este dotata cu sauna traditionala
si jacuzzi incalzit cu hidromasaj.

Cabana Valea Rasului
Cabana Valea Rasului este amplasata pe Valea Rausorului,la poalele Muntiilor Iezer-Papusa ,la distanta de 4 km
de centrul comunei Rucar ,localitate ce si-a pastat puritatea,farmecul si traditiile, facand parte din zona turistica
Culoarul Rucar-Bran.
Inconjurata de brazi si de ciripitul pasarilor,imbinand rusticul cu modernul,cabana dispune de 8 camere și 5 bai ,
bucatarie complet utilata,foisor,leagan,gratar si locuri de parcare.
Cabana Valea Rasului va invita sa savurati momente de relaxare intr.o locatie spatioasa,unde va puteti gasi
linistea visata pentru o vacanta,pentru un weekend sau pentru cateva zile,cu posibilitati multiple de petrecere a
timpului intr-un cadru deosebit.

Atractii turistice:
Cheile si Pestera Dambovicioara
Mausoleul Mateias(12 km)
Castelul Bran(25 km)
Barajul Pecineagu(30 km)
Manastire Namaiesti
Parcul National Piatra Craiului
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SÂNGEORGIU DE MUREȘ
HOTEL APOLLO 4*/3*
1. Hotel APOLLO ****
Tipul Camerei
Apollo****
Saptamana/
Weekend
Single
Dubla
Junior Suite
Apartament
Executive

EXTRASEZON
03.01.2021 – 14.06.2021
15.09.2021 – 23.12.2021

SEZON
15.06.2021 – 14.09.2021
24.12.20 21 - 02.01.2022

D-J

V-S

D-J

V-S

285
395
460
570

330
450
510
600

365
540
600
710

400
580
640
730

2. Hotel APOLLO ***
Tipul
Camerei
Apollo***
Saptamana/
Weekend

EXTRASEZON
03.01.2021 – 14.06.2021
15.09.2021 – 23.12.2021

SEZON
15.06.2021 – 14.09.2021
24.12.20 21 - 02.01.2022

V-S

D-J

Single

D
J
220

V-S

260

300

330

Dubla

330

360

430

480

Tripla

485

500

595

630

Apartament

385

420

495

540

Nota:
- Tarifele de cazare sunt exprimate in lei/camera/noapte, includ micul dejun bufet, acces la Centrul SPA si
Strand (in sezon), WI-FI, parcare, TVA (5%).
- Copiii pana la 5 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, daca nu se solicita pat suplimentar.
- Copiii intre 5 - 12 ani platesc un tarif de 50 lei/zi, cu mentiunea ca sunt cazati in camera parintilor fără pat
suplimentar; tariful include micul dejun, acces la Centrul SPA si Strand (in sezon), TVA (5%), si se aplica
pentru toate tipurile de camere.
- Tariful pentru pat suplimentar este de 90 lei/zi si se aplica pentru toate tipurile de camere; tariful include
mic dejun bufet si acces la Centrul SPA si Strand (in sezon), TVA (5%).
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PACHETE SEJUR 2021
Total pachet/
camera single

Nr.
Crt.

Denumire
pachet

I
Pachet 3 nopti

Total
pachet/
camera 2
adulti

EXTRASEZON

Total
pachet/
camera
single
SEZON

Total
pachet/
Camera 2
adulti

03.01.2021 – 14.06.2021
15.06.2021 – 14.09.2021
15.09.2021 – 23.12.2021
24.12.20 21 - 02.01.2022
HOTEL APOLLO **** - Camera dubla standard
1020
1500
1380
1650
2450
2250
2170
3290
3080
2900
4400
4200
3920
5880
4920
HOTEL APOLLO ****- Camera Junior Suite

1920
3150
4340
6000
6960

1230
1710
1530
2000
2800
2500
2730
3850
3430
3600
5200
4700
4080
6000
5520
HOTEL APOLLO *** - Camera dubla standard

2100
3450
4760
6600
7680

Pachet 10 nopti

870
1400
1890
2500

1320
2150
2940
4000

1140
1850
2520
3400

1620
2650
3640
5000

Pachet 12 nopti

2880

4560

3840

5760

Pachet 5 nopti
Pachet 7 nopti
Pachet 10 nopti
Pachet 12 nopti
II
Pachet 3 nopti
Pachet 5 nopti
Pachet 7 nopti
Pachet 10 nopti
Pachet 12 nopti
III
Pachet 3 nopti
Pachet 5 nopti
Pachet 7 nopti

*Tarifele includ - cazare, mic dejun bufet, buget de masa de 60 lei/persoana/zi/adult și 30 lei/zi/copil până în 12 ani,
acces la centrul Spa si la Strand (in sezon), parcare, WI-FI, TVA 5%
Tarifele mentionate intre paranteze reprezinta tariful de cazare/noapte cu mic dejun bufet, la care se adauga bugetul de
masa de minim 60 lei/adult/zi, TVA inclus.
*La cerere pachetele se pot personaliza pentru un anumit numar de nopti si un anumit buget de masa (dar nu mai
putin de 60 lei/persoana/zi)
*Copiii pana la 5 ani beneficiaza de gratuitate, daca nu se solicita pat suplimentar
*Pentru copiii intre 5 si 12 ani se achita 50 lei/zi si jumatate din bugetul de alimentatie, cu mentiunea ca sunt cazati
in camera parintilor fara pat suplimentar
*Tariful pentru pat suplimentar este de 90 lei/persoana/noapte la care se adauga bugetul de masa si se aplica pentru toate
tipurile de camere
*Serviciul suplimentar-tratament balneofizioterapie fara bilet de trimitere
- tariful pentru consultatia medicala este 100 lei/persoana/sejur (TVA zero)
- tariful pentru un tratament de 3 proceduri/zi/persoana este 110 lei (TVA zero)
- procedurile se prescriu la recomandarea medicului specialist
- pachetele pot fi scutite integral de TVA, doar in baza unui bilet de trimitere de la medic, adeverinta de salariat
sau dupa caz cupon de pensie sau somaj (tarife anexa 3)
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PACHETE TRATAMENT CU BILET DE TRIMITERE 2021

Nr.
Crt.

Denumire
pachet

Numar
zile
tratamen
t

I

HOTEL APOLLO ****

II

Pachet 5
5
nopti
Pachet 7
5
nopti
Pachet 10
8
nopti
Pachet 12
10
nopti
HOTEL APOLLO ****

III

Pachet 5
5
nopti
Pachet 7
5
nopti
Pachet 10
8
nopti
Pachet 12
10
nopti
HOTEL APOLLO ***
Pachet 5
nopti
Pachet 7
nopti
Pachet 10
nopti
Pachet 12
nopti

10

Total
Total
pachet/came
pachet/camera
ra single
2 adulti
EXTRASEZON
03.01.2021 – 14.06.2021
15.09.2021 – 23.12.2021

Total
Total
pachet/camer
pachet/camera
a single
2 adulti
SEZON
15.06.2021 – 14.09.2021

Camera dubla standard

2073

3440

2588

4008

2625

4293

3325

5066

3554

5906

4550

7034

4158

6960

5327

8292

2310

3778

2841

4342

2956

4766

3676

5534

4098

6684

5034

7680

4814

7897

5903

9060

Camera Junior Suite

Camera dubla standard

5

1870

3148

2288

3609

5

2350

3900

2900

4500

8

3308

5556

3936

6216

3860

6535

4589

7310

Nota: Tarifele includ -cazare cu mic dejun bufet si buget de masa de 60 lei/persoana/zi
-consultatie medicala initiala
-tratament cu 3 proceduri/persoana/zi (luni-vineri) exceptie masaj general, impachetare generala
cu namol, tecar, drenaj limfatic
-acces la centrul Spa si la Strand (in sezon), parcare, WiFi si sunt scutite de TVA
La cerere pachetele se pot personaliza pentru un anumit numar de nopti si un anumit buget de masa
(dar nu mai putin de 60 lei/persoana/zi)
Tarifele sunt valabile doar in baza prezentarii urmatoarelor documente:
- bilet de trimitere de la medic
- adeverinta de salariat sau cupon de pensie sau somaj, dupa caz

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

Oferta Rusalii
1061 lei/persoană/sejur – cameră dublă 3*
1211 lei/persoană/sejur – cameră dublă 4*
Suplimente:
3 NOPȚI
Copil 5-12 ani în pat suplimentar
Copil 5-12 ani fără pat suplimentar
Al 2-lea copil 5-12 ani în APS/APT
Copil 12-18 ani în pat suplimentar
Al 3-lea adult (>18 ani) în pat suplimentar
Supliment single



410 lei
290 lei
290 lei
550 lei
650 lei
270 lei

Oferta include:
 3 nopți de cazare
 Mic dejun bufet
 Prânz de Rusalii bufet ~ 20.06.2021
 Buget de masă de 60 lei/adult/zi și 30 lei/copil 5-12 ani/zi
 Buget wellness 100 lei/adult/sejur
Acces la Centrul SPA (piscină pentru înot, bazin cu apă sărată, sauna uscată, infrasauna,
sala de fitness) și la Ștrandul exterior
 Parcare (gratuit)

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

Sarata-Monteoru, jud Buzău
HOTEL: Complexul Turistic Magura 3*
Cazare (fără masă) – minim 2 nopți
TIP CAMERA

1 APRILIE- 30 IUNIE

1 IULIE -31 AUGUST

duble standard

200ron

220ron

dubla superioara

220ron

240ron

dubla executiva

250ron

270ron

twin standard

200ron

220ron

twin executiv

220ron

240ron

apartament

300ron

320ron

pat suplimentar

30

Camera dubla superioara - camera mansardata, etaj 4, velux,fara balcon, cabina dus, tv.
Camera dubla executiv - Camera spatioasa, dotata cu cada, balcon, ac, tv.
Camera twin executiv - Camera spatioasa, dotata cu cada, balcon, ac, tv.
Camerele standard – acestea sunt dotate cu cada, balcon, ac.
Apartament - acesta este format din doua camere, dotat cu cabina dus / cada, balcon, ac.
Unele camere sunt dotate cu canapea extensibila, se taxeaza cu 30 ron inclusiv si la apartament.
De Paste si 1 Mai nu avem un pachet spabilit.
Tarifele prezentate mai sus NU includ micul dejun, acesta se serveste "a la carte" in cadrul complexului, la fel ca si
celelalte mese.
Politica hotelului nostru este ca rezervarile sa fie pentru minim doua nopti de cazare pe weekend, Paste, 1 Mai .
Momentan, Centrul Spa este inchis din motive independente de noi, speram ca din 1 aprilie sa fie functionabil.
ALTE FACILITATI:
Acces centrul spa este contra-cost,tarifele fiind urmatoarele:
- ADULTI 40 Ron/pers (sunt incluse in pret‚halatul, papucii si prosop)
- COPII 5-14 ANI 20 Ron/pers (este inclus in pret, prosopul)
- COPII 14-18 ANI 40 Ron/pers (sunt incluse in pret halatul, papucii si prosop)
-TEREN MULTI SPORT acces gratuit prima ora, apoi 50RON/ORA.
- CURTE INTERIOARA CU FOISOR, TERASA ACOPERITA SI DESCOPERITA PENTRU SERVIREA MESEI.
De asemenea, asezarea complexului faciliteaza vizitarea mai multor obiective turistice din zona judetului Buzau:
herghelia Cislau, Manastirea Ciolanu, Tabara de sculptura in aer liber de la Magura, Vulcanii Noroiosi, Barajul Siriu,
cascada Casoca.

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

SATU MARE
CITY HOTEL 4*
Tarife 2021
Tarifele includ micul dejun

18 MP Standard room : 1 pers. – 295 RON
32 MP Deluxe room :

1 pers. – 345 RON
2 pers. – 520 RON

52 MP Apartament :
2 adulti+1 copil sau 2 copii indiferent de – 540 RON
42 MP Junior Suite :

1 pers. – 375 RON
2 pers. – 530 RON

Situat la doar 500 de metri de centrul orașului, Hotel Satu Mare City oferă camere elegante,
cu WiFi gratuit în Satu Mare, precum și o zonă de wellness. Toate camerele sunt izolate fonic
și orientate spre curtea hotelului.
Hotel Satu Mare City pune la dispoziție camere luminoase și liniștite, cu balcon privat. Toate
camerele includ o baie spațioasă, iar unele o cadă cu hidromasaj. De asemenea, sunt furnizate
halate de baie, papuci, ziare de dimineață și apă minerală.
Oaspeții pot lua micul dejun la restaurantul proprietății, cu o terasă sezonieră în aer liber. În
zona de wellness, oaspeții pot folosi sala de fitness sau pot beneficia de un tratament de
masaj.

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

Satu Mare, Transilvania
Hotel: Hugo Butique Hotel 4*
TARIFE
deluxe double single use (cu pat matrimonial)
deluxe double room
deluxe twin room

270 lei
395 lei
395 lei

*Tarifele includ micul dejun, TVA-ul si taxa hoteliera

HUGO BOUTIQUE HOTEL oferă 20 de camere deluxe încântătoare cu un design modern asigurând
confortul necesar unei șederi fără griji.Fiecare camera are dotări de cea mai bună calitate, accentul fiind pus pe
materiale naturale cum e lemnul și pielea.
Situat în centrul orașului, hotelul este locația perfectă dacă vă aflați în interes de business în orașul nostru.
Restaurantul și terasa din cadrul hotelului vor fi locul ideal pentru a petrece momente plăcute alături de
partenerii de afaceri, prieteni ori familie.Barul Hugo va oferă o gamă de băuturi atent selecționate atât
internaționale cât și locale.
Cmerele delux, locația ideală, mâncarea delicioasă, atenția la detalii și nu în ultimul rând angajații care vă stau
la dispoziție pentru a vă face sederea confortabilă, ne vor face casa ta perfectă în timpul vizitei în Satu Mare

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

Drobeta-Turnu Severin
Hotel: Traian 2*
Camera

Tarife
ianuarie-aprilie
noiembriedecembrie

Tarife
Mai-octombrie

2 A dubla

165

180

2 A single

135

150

2 B dubla

130

130

2 B single

115

115

Toate tarifele includ masa mic dejun (18 lei)

Situat convenabil pe autostrada E70 care duce la Timişoara şi Craiova, Hotelul Traian este amplasat în cea mai înaltă clădire
din centrul oraşului Turnu Severin. Acesta oferă parcare gratuită.
Toate camerele confortabile de la hotelul Traian oferă o baie, TV prin cablu şi un minibar. Accesul la Wi-Fi este gratuit.
Restaurantul Traian serveşte preparate din bucătăria internaţională şi mic dejun, în interior sau în grădină, în timpul lunilor
calde.
Oaspeţii se pot bucura de o plimbare pe faleza Dunării, aflată la 600 de metri distanţă.
Cazare: 75 camere single şi duble; din care 55 camere categoria 2A si 45 camere categoria 2B
Dotări camere: televizor, cablu TV, telefon, minibar, cabină duş sau baie cu cadă
Servicii oferite la cazare incluse în tarif: mic dejun, parcare proprie în aer liber.
Restaurant & bar: 2 restaurante cu 150 de locuri şi 300 de locuri, 1 salon de mic dejun, gradină de vară cu divertisment.
Sală de conferinţă: 1 sală cu 100 de locuri dotată cu: videoproiector, flipchart, ecran.

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

Sibiu
PENSIUNE: Complex Medieval Unglerus 4*
Statiune: Com. Biertan, Jud. Sibiu
TARIF

Single

Double

Suite Double
use

Suite in Pensiunea
Thomas

Tarife

209 RON

253 RON

319 RON

616 RON

SERVICII
SALA DE CONFERINTE
(daca se inchiriaza intreaga capacitate a pensiunii Unglerus)

TARIF

Spectacol Cavaleri Medievali & Domnite
Inchiriat biciclete – 8 buc.
Foc de tabara
Barbecue in curtea pensiunii (bufet)
(ceafa de porc la gratar, mititei SAU carnaciori, pulpa de pui dezosata, cartofi
taranesti, salata asortata de muraturi, mujdei de usturoi)
Concert de orga in biserica fortificata
Degustare de vinuri
(3 sortimente de vin, platou de branzeturi, fructi si nuci)
Plimbare cu caruta
Plimbare cu caruta + pranz la restaurantul Unglerus

2.800 RON/grup
50 RON/buc/zi
400 RON/grup
70 RON/persoana

GRATUIT

1.300 RON/grup
60 RON/persoana
40 RON/persoana
80 RON/persoana

Observatii:
 Tarifele sunt exprimate in ron/camera/noapte si includ mic dejun, TVA si taxa locala.
 Se acorda 1 camera single gratuit la 15 camere platitoare.
 Copiii pana la 5 ani beneficiaza de gratuitate la cazare daca nu se solicita pat suplimentar. Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 5 si 13
ani se achita 50% din valoarea unui loc in spatiul de cazare (mic dejun inclus).
 Paturi suplimentare se pot adauga doar in camerele duble twin si/sau apartamente.
 In cazul in care aveti un eveniment mai mare de 34 de persoane va stam cu drag la dispozitie si cu Pensiunea Thomas 4* si Pensiunea
Michael 4*, aflate la 150-200m de Pensiunea Unglerus.
Pensiunea Unglerus 4* dispune de:
 7 camere duble matrimoniale
 7 camere duble twin (exista posibilitatea de a adauga paturi suplimentare)
 2 suite pentru maximum 2 adulti (exista posibilitatea de a adauga paturi suplimentare)
 Sala de conferinte cu o capacitate de 45 persoane dotata cu toata aparatura necesara
 Sala de petrecere a timpului liber (mese si scaune) cu masa de ping pong
 Livada cu pomi fructiferi
 Gradina cu mese, bancute, umbrele, sezlonguri
 Barbecue
 Loc de joaca pentru copii
 Spatiu, palete si fluturasi pentru badminton
 Porti pentru fotbal
 Masa de ping-pong
 Parcare gratuita
Pensiunea Thomas 4* dispune de:
 1 suita la parter compusa din (maximum 4 adulti): 2 dormitoare cu paturi twin, 2 bai, 1 living-room



1 suita la etaj compusa din (maximum 5 adulti sau 4 adulti si 2 copii): dormitor cu pat matrimonial,dormitor cu paturi twin, 2 bai, 1
living-room cu o canapea extensibila
 Curte cu bancute, umbrele
 Barbecue
 Loc de joaca pentru copii
In Pensiunea Thomas se pot oferi in loc de 2 apartament pentru familii, 4 camere duble, fiecare avand baieproprie.



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
Restaurant Medieval Unglerus
PRANZ 2021
Varianta 1

Varianta 2

Varianta 3

45.00 lei

50.00 lei

50.00 lei

Supa de pui cu taitei de casa (fara carne)
Sarmalute cu smantana, mamaliguta si
ardei iute
Desert
Paine
Apa la carafa – 0.5l
Varianta 4

Ciorba taraneasca de legume
Papricas de pui cu galuste si salata
asortata de muraturi
Desert
Paine
Apa la carafa – 0.5l
Varianta 5

Ciorba taraneasca de legume
Friptura de pui si orez cu legume si salata de
varza alba
Desert
Paine
Apa la carafa – 0.5l
Varianta 6

55.00 lei

60.00 lei

60.00 lei

Ciorba ardeleneasca de porc
Ciorba alba de pui
Friptura de pui cu piure de cartofi si salata Fasole batuta cu carnati, ceapa calita cu
de varza alba
boia si salata de muraturi
Desert
Desert
Paine
Paine
Apa la carafa – 0.5l
Apa la carafa – 0.5l
Varianta 7
Varianta 8
65.00 lei
65.00 lei

Supa de pui cu taitei de casa (fara carne)
File de peste cu mamaliguta si mujdei de
usturoi
Desert
Paine
Apa la carafa – 0.5l
Varianta 9
70.00 lei

Ciorba de legume
Tocanita de vitel cu mamaliguta si salata de
muraturi

Ciorba de fasole verde/salata
Ceafa de porc la cuptor cu sos de
ciuperci si cartofi natur

Ciorba de fasole boabe cu salata de ceapa
rosie
Piept de pui cu sos de ciuperci si cartofi aurii

Desert
Paine
Apa la carafa – 0.5l

Desert
Paine
Apa la carafa – 0.5l

Desert
Paine
Apa la carafa – 0.5l

CINA 2021
Varianta 1
50.00 lei
Salata de cruditati
Ficatei de pui in ceapa cu piure de cartofi
si salata de varza alba
Desert
Paine
Apa la carafa – 0.5l

Varianta 2
50.00 lei
Mamaliguta cu branza si smantana
Piept de pui cu sos de ciuperci,
cartofi aurii si salata de varza
Desert
Paine
Apa la carafa – 0.5l

Varianta 4

Varianta 5

Varianta 6

60.00 lei

65.00 lei

70.00 lei

Salata de cruditati cu piept de pui
Friptura de porc cu cartofi taranesti si

Salata de cruditati
File de peste la cuptor, cartofi natur
si
mujdei de usturoi
Desert
Paine
Apa la carafa – 0.5l

Gustare rece traditionala
Sarmalute cu mamaliguta, smantana si ardei

salata de varza
Desert
Paine
Apa la carafa – 0.5l

Varianta 3
55.00 lei
Cascaval pane cu rosie
Friptura de pui cu garnitura de
cartofi
taranesti si salata asortata
Desert
Paine
Apa la carafa – 0.5l

iute
Desert
Paine
Apa la carafa – 0.5l

Nota:
Meniurile sunt special create pentru grupuri (minim 10 persoane).
In momentul comenzii ferme la desert puteti alege una dintre urmatoarele: inghetata – 2 cupe, 1 clatita cu dulceata, mar copt cu
scortisoara, placinta cu branza de vaci, placinta cu mar.
La fiecare 11 persoane platitoare oferim 1 gratuitate.

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
Orice combinatie intre meniuri duce la recalcularea tarifelor.
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Sinaia
Casa Iris 4*
Pachete speciale
Oferta 3 nopți
Tip cameră
Camera dublă standard
Junior suite
Senior suite

Demipensiune
Lei/pachet/2persoane
1050 lei
1290 lei
1440 lei

Pensiune complete
Lei/pachet/2persoane
1230 lei
1470 lei
1620 lei

Pachetul include:
•3 nopti de cazare cu mic dejun,
•
masa in cont de 180 Lei,
•
acces la centru mini-SPA
(sauna, jacuzzi , fitness),
•
parcare gratuita"" ,
•
access internet gratuit
wireless.
*
Copiii pana la 7 ani
beneficiaza de gratuitate la cazare
§i mic dejun
in camera cu
parintii.
*
La aceste tarife se va
adauga Taxa de Statiune 2°/o din
valoarea totala a se.iurului
Taxa Salvamont 6 Lei/persoana.

Pachetul include:
•3 nopti de cazare cu mic dejun,
•
masa in cont de 360 Lei,
•
acces la centru mini-SPA
(sauna, jacuzzi , fitness),
•
parcare gratu1.ta"" ,
•
access internet gratuit
wireless.
*
Copiii pana la 7 ani
beneficiaza de gratuitate la cazare
§i mic dejun
in camera cu
parintii.
*
La aceste tarife se va
adauga Taxa de Statiune 2°/o din
valoarea totala a se.iurului
Taxa Salvamont 6 Lei/persoana.

Oferta 4 nopți
Tip cameră
Camera dublă standard
Junior suite
Senior suite

Demipensiune
Lei/pachet/2persoane
1300 lei
1580 lei
1780 lei

Pensiune complete
Lei/pachet/2persoane
1520 lei
1760 lei
1960 lei

Pachetul include:
•4 nopti de cazare cu mic dejun,
•
masa in cont de 180 Lei,
•
acces la centru mini-SPA
(sauna, jacuzzi , fitness),
•
parcare gratuita"" ,
•
access internet gratuit
wireless.
*
Copiii pana la 7 ani
beneficiaza de gratuitate la cazare
§i mic dejun
in camera cu
parintii.
*
La aceste tarife se va
adauga Taxa de Statiune 2°/o din
valoarea totala a se.iurului
Taxa Salvamont 6 Lei/persoana.

Pachetul include:
•4 nopti de cazare cu mic dejun,
•
masa in cont de 360 Lei,
•
acces la centru mini-SPA
(sauna, jacuzzi , fitness),
•
parcare gratuita"" ,
•
access internet gratuit
wireless.
*
Copiii pana la 7 ani
beneficiaza de gratuitate la cazare
§i mic dejun
in camera cu
parintii.
*
La aceste tarife se va
adauga Taxa de Statiune 2°/o din
valoarea totala a se.iurului
Taxa Salvamont 6 Lei/persoana.

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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Oferta 5 nopți
Tip cameră
Camera dublă standard
Junior suite
Senior suite

Demipensiune
Lei/pachet/2persoane
1530 lei
1880 lei
2130 lei

Pensiune complete
Lei/pachet/2persoane
1710 lei
2060 lei
2310 lei

Pachetul include:
•5 nopti de cazare cu mic dejun,
•
masa in cont de 180 Lei,
•
acces la centru mini-SPA
(sauna, jacuzzi , fitness),
•
parcare gratuita"" ,
•
access internet gratuit
wireless.
*
Copiii pana la 7 ani
beneficiaza de gratuitate la cazare
§i mic dejun
in camera cu
parintii.
*
La aceste tarife se va
adauga Taxa de Statiune 2°/o din
valoarea totala a se.iurului
Taxa Salvamont 6 Lei/persoana.

Pachetul include:
•5 nopti de cazare cu mic dejun,
•
masa in cont de 360 Lei,
•
acces la centru mini-SPA
(sauna, jacuzzi , fitness),
•
parcare gratuita"" ,
•
access internet gratuit
wireless.
*
Copiii pana la 7 ani
beneficiaza de gratuitate la cazare
§i mic dejun
in camera cu
parintii.
*
La aceste tarife se va
adauga Taxa de Statiune 2°/o din
valoarea totala a se.iurului
Taxa Salvamont 6 Lei/persoana.

Ofertă Weekend Romantic
Cameră dublă: 600 lei/2persoane
Junior Suite: 700 lei/2persoane
Senior Suite: 800 lei/2persoane

•
•
*

Pachetul include:
• 2 nopti de cazare cu mic dejun,
• reducere 10% la restaurantul hotelului,
• tratatie surpriza in camera,
acces la centru mini-SPA (sauna, jacuzzi, fitness),
parcare gratuita, access internet gratuit wireless,

La aceste tarife se va adauga Taxa de Statiune 2% din valoarea totala a sejurului
Taxa Salvamont 6 Lei/persoana.
Tarife standard

Tip cameră
Camera single
Camera dublă standard
Junior suite
Senior suite
Pretul camerei include micul dejun si acces la spa.

Tarif
285
320 lei/noapte
390 lei/noapte
450 lei/noapte

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562
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E-mail :office@sinditour.ro
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Facilități cazare copii sau însoțitori:
Copiii 0-8,99 ani in camera cu 2 adulti beneficiaza de gratuitate la cazare și 35 lei/zi/copil
cu mic dejun fără pat suplimentar;
Tarif 70lei/zi/copil mai mari 9 ani;
Tarif 70lei/zi/ pentru al treilea loc în camera.
Servicii masa (supliment):
Prânz: 45 lei/persoană;
Cină: 45 lei/persoană.
Agrement:
Închiriere biliard: 15 lei/oră;
Închiriere masa Rummy: 15 lei/oră.
Casa Iris se afla pe Drumul Cota 1400, la numai 500 de metri de telegondola din Sinaia.
Prin amplasare si facilitatile oferite, hotelul Casa Iris este locul potrivit pentru a petrece
vacante frumoase la munte. Casa Iris este situata in Sinaia, la 125 km nord de Bucuresti, pe Valea
Prahovei, una dintre cele mai vizitate locatii turistice din tara.
Vila este compusa din 13 camere duble standard, o camera dubla matrimoniala de lux, 4 junior
suites si 2 senior suites, toate dotate cu televizor LCD, minibar, telefon si acces gratuit la internet.
Prin amplasare si facilitatile oferite, hotelul Casa Iris este locul potrivit pentru a petrece
vacante frumoase la munte. Vila este compusa din 13 camere duble standard, o camera dubla
matrimoniala de lux, 4 junior suites si 2 senior suites, toate dotate cu televizor LCD, minibar,
telefon si acces gratuit la internet.

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

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

Sinaia
Elexus: Apartments 3*
Statiune: Sinaia
Tarife cazare (fără masă)

- 15 apartamente situate in Blv.Carol I , nr.17 , Sinaia,jud.Prahova , vis-a-vis de Parcul Dimitrie Ghica
- parcare,wi-fi.
- 1 sala de conferinte - capacitate maximă /sală de conferintă - 14 de locuri
Perioada
01.09 - 22.12

Perioada
23.12-15.02

Perioada
16.02-01.03

Perioada
02.03 - 30.06

Perioada
01.07 -31.08

Tipuri
Camere

Nr
pers

Studio

2

DVDV- D- V-S D- V-S DV-S
J
S
J
S
J
J
J
27 220
297 275 352 220 275 264 314 330
385

Junior cu
1 Dormitor

3

38 275

4

80

4

80

Apartament
Delux si
Family
Apartament
Loft

m2

374

330

440

275

374

385

462

440

539

440

649

649

825

440

605

528

638

649

825

385

605

605

770

385

550

473

583

594

770



Tarifele sunt exprimate in LEI includ TVA si taxa de statiune si salvamont in valoare de 6 lei/persoana/sejur.
Servicii gratuite: internet wireless, parcare.
NU este permis accesul cu animale de companie.
Cazarea se face începȃnd cu ora 15.00 şi se termina la ora 12.00 in ziua plecarii.
FACILITATI / GRATUITATI
Grupurile sunt considerate de la minim 15 ( cincisprezece ) persoane/noapte.
Pentru grupuri de 20 ( douazeci ) clienti platitori se acorda o gratuitate..
Pentru grupuri de 40 ( patruzeci ) clienti platitori se acorda 2 gratuitati.
Copiii pana la sapte ani au gratuitate la cazare folosind paturile existente.
Copiii intre 7-12 ani achita 66 LEI/zi se vor folosi paturile existente
Copiii peste 12 ani achita 99 LEI/zi .(tarifele nu se aplica ofertelor de sarbatori decat in cazul in care nu este specificata
alta politica).
Elexus Apartments oferă cazare cu WiFi gratuit și parcare privată gratuită în Sinaia, județul Prahova, în apropiere de Castelul
Știrbey și de Parcul Dimitrie Ghica.
Baia privată complet amenajată are duș și articole de toaletă gratuite.
Acest aparthotel oferă mic dejun continental.
Printre punctele de atracție situate în apropiere de Elexus Apartments se numără Mănăstirea Sinaia, Castelul Peleș și Cazinoul
Sinaia.

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
Tipuri Camere :
Studio : Suprafata 27 mp compusa din camera de dormit , hol , baie, chicineta,spatiu depozitare.
Studiourile nu au balcon si sunt situate la etajul 4 cu geamuri velux.
Junior cu 1 dormitor : Suprafata minima 38 mp compus din : dormitor,living cu chicineta
open space,baie,balcon.
Apartament Family: Suprafata minima 70 mp compus din : doua dormitoare cu pat matrimonial ,
living cu chicineta , baie completa cu cabina de dus si baie de serviciu.
Loft : Suprafata minima 70 mp compus din : doua dormitoare cu pat matrimonial , living cu chicineta, baie
cu cabina de dus , apartamentul se afla la etajul 4 si nu are balcoane iar geamurile sunt de tip velux.
Apartament Deluxe : Suprafata minima 70 mp compus din : doua dormitoare matrimoniale , living cu
chicineta si semineu activ , baie de serviciu si baie cu cabina de dus.

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

Sinaia
Hotel: Excelsior Boutique 3*
TARIFE
Valabile in perioada 03.01.2021- 23.12.2021
LEI/spatiu de cazare/zi
EXCELSIOR BOUTIQUE HOTEL 3*
SINAIA - TIP CAMERA

Individual
03.01-23.12.2021
SEJUR MINIM
3 NOPTI

1

apartament

550

440

2

camera matrimoniala /twin
standard

308

275

camera single

253

220

3






Individual
03.01-23.12.2021
SEJUR O NOAPTE
sau DOUA NOPTI

Mențiuni
Tarifele includ micul dejun , taxele locale ,TVA
Daca doresc masa cont , pot servi la restaurant Palace ( dejun/ cina ) – hotelurile sunt la o distanta de
100m
Micul dejun se va servi ( momentan) tot in cadrul restaurantului Palace !

Info :
Un copil pana la 6 ani are gratuitate la cazare ( in pat cu parintii )
Nu se accepta cazare + pat suplimentar , nu se amplaseaza paturi suplimentare . Pentru 2 adulti + maxim 2 copii
va punem la dispozitie apartament ( dormitor cu pat dublu + living cu canapea extensibila) .

Hotelul Excelsior Boutique 3* este situat in centrul statiunii Sinaia vis-a-vis de parcul Dimitrie Ghica. Scopul hotelului
este de a oferi servicii confortabile , de a satisface dorintele oaspetilor , astfel incat sa revina in hotel si sa il recomande
si altor clienti !
Dincolo de eleganta care o emana , hotelul beneficiaza de o pozitie de exceptie : in centru orasului, in imediata
vecinatate a parcului “Dimitrie Ghica “ si a hotelurilor Regal 1880 , Palace 4* si Caraiman 3* . Se afla la doar cateva
minute de mers de Casinoul Sinaia si Manastirea Sinaia.
Descriere camere:
Hotelul Excelsior 3* este un hotel de tip boutique care va ofera servicii de calitate , confort si eleganta prin cele 36 de
camere in urmatoarea structura : • 2 apartamente • 9 camere twin • 23 camere matrimoniale • 2 camere single Camerele
sunt luminoase, dotate cu TV LCD , internet wireless, mobilier frumos si confortabil pentru a va asigura o sedere cat mai
placuta . Apartamentele sunt compuse dintr-un dormitor cu pat dublu si living cu canapea extensibila, dotate cu TV LCD
, internet wireless

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

Sinaia
Hotel Bucegi 3*
Tip cameră
(cu mic dejun inclus)
ZILE
Single
Dublă standard
Apartament clasic
Apartament executive

11 ianuarie – 14 iulie si
16 septembrie – 20 decembrie
D-J
V-S
180
200
210
235
345
380
385
420

15 iulie -15 septembrie
D-J
250
285
420
470

V-S
260
300
440
500

Facilități cazare:
Copiii 0-5,99 ani in camera cu 2 adulti beneficiaza de gratuitate;
Copiii 6-11,99 ani in camera cu 2 adulti achita micul dejun 30 lei/zi.
Copiii peste 12 ani sunt considerați a 3-a sau a 4 a persoana adultă în apartament
A 3-a persoană adultă în apartament achită 70 lei/noapte; a 4-a persoană adultă în
apartament achită 50 lei/noapte
In camerele duble NU se poate introduce pat suplimentar
Tarifele early check-in, late-check-out in funcție de disponibiliate reprezintă 50% din
valoarea unei nopți de cazare
Tarifele nu includ:
 taxa hoteliera 2 % din contravaloarea primei nopti de cazare si taxa
 Salvamont 6 lei/sejur/persoana, acestea se achita la receptie.









Facilități unitate:
fax
internet wireless
parcare
plata cu cardul
restaurant
sală de conferințe
seif la recepție
spalătorie









Facilități camere:
baie în cameră
cameră cu TV
încălzire centrală
internet în camera
minibar în cameră
telefon în cameră
uscător de păr

Hotelul Bucegi***, situat în centrul stațiunii Sinaia, la câțiva pași de telecabina din Sinaia
pune la dispoziție un restaurant cu preparate tradiționale și cramă. Accesul la conexiunea
WiFi este disponibil gratuit în toate zonele.

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

Sinaia
Vila Economat 3*
Tip cameră
(cu mic dejun inclus)
ZILE
Single
Dublă standard
Dubla executive
Apartament clasic
Apartament executive

11 ianuarie – 14 iulie si
16 septembrie – 20 decembrie
D-J
V-S
270
280
300
320
375
390
495
520
585
605

15 iulie -15 septembrie
D-J
335
360
430
570
665

V-S
345
375
445
595
690

Facilități cazare:
Copiii 0-5,99 ani in camera cu 2 adulti beneficiaza de gratuitate, al doilea copil până
la 6 ani se achită micul dejun în funcție de ce consumă;
Copiii 6-11,99 ani in camera cu 2 adulti achita micul dejun 35 lei/noapte.
Copiii peste 12 ani sunt considerați a 3-a sau a 4 a persoana adultă în apartament
A 3-a persoană adultă în apartament achită 80 lei/noapte; a 4-a persoană adultă în
apartament achită 60 lei/noapte
In camerele duble NU se poate introduce pat suplimentar
Tarifele early check-in, late-check-out in funcție de disponibiliate reprezintă 50% din
valoarea unei nopți de cazare
Tarifele nu includ:
 taxa hoteliera 2 % din contravaloarea primei nopti de cazare si taxa
 Salvamont 6 lei/sejur/persoana, acestea se achita la receptie.
Descriere
Vila este in cadrul complexului Furnica - Economat care este situat in vecinatatea
Castelului Peles la 10 minute de centrul statiunii, pe drumul care duce spre cota 1400.
Situata langa Castelul Peles, Vila ECONOMAT a fost construita in acelasi stil bavarez ca si
palatul, fiind deopotriva simpla, eleganta si confortabila.
Descriere camere:
TV, frigider, baie cu cada -in apartamente, baie cu dus -in camera

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

Sinaia
HOTEL: Carpathia 4*
Statiune: Sinaia
Sejur relaxare „BEST PRICE”(de duminică până vineri, pentru 2 persoane), exceptând 13-15.02 (suplimentar + 100 lei)
710 lei/persoană/sejur 2 nopți – cazare cu mic dejun bufet suedez, cină romantică, petale de trandafiri, o cutie de
bomboane, 50% discount la pachetele de masaj, acces SPA*
820 lei/persoană/sejur 3 nopți– cazare cu mic dejun bufet suedez și acces SPA*
Last minute (de duminică până vineri, pentru 2 persoane)
509 lei/cameră/sejur 2 nopți – cazare în dublă deluxe, mic dejun bufet, 10% discount la bar, 50% discount la pachetele
masaj, acces SPA*

Tip camera
Single
Dubla Deluxe
Apartament
Tip Camera

Single
Dubla
Apartament

Perioada
23.12-15.02
D-J V-S
275
308
297
352
495
550

Tarife standard
Perioada
Perioada
16.02 -1.03
2.03- 11.06
D-J
V-S
D-J
V-S
220
286
198
231
275
319
264
308
418
440
374
396

Exceptie in Perioadele 01.01 – 12.01 , 29.01
- 07.02,12 - 15.02 , 26.12 – 30.12
Duminica-Joi
Vineri-Sambata
363
385
418
440
605
627

Perioada
12.06-31.08
D-J
V-S
275
308
297
352
495
550

Perioada
1.09- 22.12
D-J
V-S
220
286
286
330
418
440

Exceptii in Perioada 17.07 – 06.09
Duminica-Joi
341
407
583

Vineri-Sambata
363
429
605

Pentru Perioada 14.08 – 16.08, tarifele se majoreaza cu 50 lei / tip camera .
Tarifele sunt exprimate in LEI si includ micul dejun ,TVA si taxa de statiune dar nu includ taxa de salvamont in valoare de 6
lei/persoana/sejur si parcarea in valoare de 10 lei/zi,aceasta se face in apropierea hotelului.
Servicii gratuite : acces piscina,sauna,jacuzzi,salina, internet wireless.
NU este permis accesul cu animale de companie.
Cazarea se face începȃnd cu ora 14.00 şi se termina la ora 12.00 in ziua plecarii.
Tarifele NU sunt valabile in perioada targurilor,conferintelor,festivitatilor si a sarbatorilor legale si comerciale , pentru acestea se solicita
oferta specială (acestea au propriile politici de anulare, nu cele contractuale).
Pentru week-end-uri , respectiv Vineri-Sambata se impune „Sedere Minima” 2 nopti . Demipensiune = 55 lei / persoana / zi
, pentru copii se achita aceeasi suma
Pensiune Completa = 110 lei / persoana / zi , pentru copii se achita aceeasi suma
Pentru ambele variante se poate opta pentru set meniu sau fisa cont ( la fisa cont se poate micsora sau mari valoare in functie de
solicitarea turistilor si nu este obligatoriu sa se achizitioneze si pentru copii )
- 66 camere duble,2 single , 3 apartamente.
- piscină interioară încalzită,2 saune ,jacuzzi.
- salină, masaj pe pat de sare ,parcare,wi-fi,restaurant international,bar.
- 3 sali de conferinte - capacitate maxima /sala de conferinta - 100 de locuri



Situat central în staţiunea montană Sinaia, hotelul de 4 stele Carpathia oferă acces gratuit la un centru spa cu 2 saune, piscină interioară şi cadă cu hidromasaj. Accesul la
internet WiFi este gratuit în întreaga proprietate.
Toate camerele hotelului au TV cu ecran plat cu canale prin cablu, cutie de valori şi minibar. Baia privată include papuci şi articole de toaletă gratuite.
Hotelul găzduieşte un restaurant care serveşte mâncăruri româneşti şi internaţionale şi oferă un bogat mic dejun tip bufet în fiecare dimineaţă, cu o varietate de produse
atent selectate. De asemenea, există un bar şi o sală de conferinţe.
Telecabina este la 5 minute de mers cu maşina. Castelele Peleş şi Pelişor, precum şi mănăstirea Sinaia se găsesc la mai puţin de 2,5 km de proprietate. Gara Sinaia este
situată la 10 minute de mers pe jos. La proprietate există o parcare gratuită, în funcţie de disponibilitate, dar vizavi este şi o altă parcare publică cu plată.

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

Sinaia
Hotel: Cristal Stadion 3*
-165 ron/camera dubla (matrimoniala sau twin),
-242 ron/suita cu un dormitor,
-330 ron/apartament duplex
La aceste tarife se adauga taxele de statiune care se vor achita de catre turisti, la receptie,in momentul cazarii.
Mentionam ca restaurantul din cadrul hotelului este temporar inchis iar momentan va putem pune la dispozitie
doar servicii de cazare.
.






Facilități copii:
copiii până la 7 ani – cazați în cameră cu părinții, beneficiază de gratuitate la cazare
Copiii între 7-14 ani - cazați în cameră cu părinții, achită 50% din valoarea pachetului de ADL cu acordare de pat suplimentar
Copiii între 14-16 ani - cazați în cameră cu părinții, achită 50% din valoarea unui loc de cazare cu acordare de pat
suplimentar și integral valoarea mesei
Copiii peste 16 ani, achită bilet întreg

La sosire turiștii vor achita 6 lei/persoană taxa de salvamont și 2,5 din valoarea primei nopți de cazare taxa de stațiune.

Hotelul Cristal-Stadion se află în Sinaia, la 3.500 de metri de Mănăstirea Sinaia și la 5 km de Castelul Peleș, și oferă
restaurant, restaurant à la carte și Wi-Fi gratuit. O stație de autobuz se află la 150 de metri, iar gara este la 4 km de proprietate.
Camerele au TV prin satelit, minibar și balcon cu vedere la munte. De asemenea, se oferă masă. Băile private sunt dotate cu
cadă sau duș, articole de toaletă gratuite și uscător de păr.
Facilitățile hotelului includ depozit de bagaje și depozit pentru echipament de schi. O gamă de activități, inclusiv schi, sunt
disponibile la proprietate sau în zona din jur. Proprietatea oferă parcare gratuită.
Servirea mesei se face în sistem card valoric.

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

Sinaia
Hotel Mara 3*/4*
1 FEBRUARIE – 22 DECEMEBRIE 2021

Tarife standard
3 stele
Standard Twin/Matrimonială
Duplex
Deluxe

4 stele
Standard Twin/Matrimonială
Duplex
Deluxe
Junior Suite
Senior Suite







-

Tarife
Lu, Ma, Mi,
Joi, Du
275
308
385
Tarife
Lu, Ma, Mi,
Joi, Du
308
330
418
440
495

Vi, Sâmbătă
286
319
396

Vi, Sâmbătă
330
358
446
468
523

Tarifele de cazare includ TVA, mic dejun şi acces gratuit la piscină, saună şi Jacuzzi*.
Tarifele nu includ taxele locale: taxă de promovare 2%/zi din tariful de cazare şi taxă salvamont 6lei/pers/sejur.
Pentru ocuparea în regim single, tarifele se vor diminua cu 40 lei(contravaloarea mic- dejunului pentruo persoană).
Suplimente copii şi adulţi:
Copii până la 7 ani : gratuit, dacă nu se solicită pat suplimentar
Copii până la 7 ani , cu pat suplimentar: 50 lei/noapte/copil
Copiii cu varste intre 7 si 12 ani : 50 lei/noapte/copil
Copiii cu varste intre 12 si 18 ani : 70 lei/noapte/copil
Adult: 100 lei/noapte/pers
Suplimentele includ TVA, mic dejun în valoare de 25 lei/copil sau 40 lei/adult şi acces gratuit la piscină, saună şi Jacuzzi*. Nu
includ taxele locale.
*Oferta poate suferi uşoare modificări, în cazul în care se vor impune/menţine restricţii COVID petipuri de activitate: Spa
(piscină interioară, Jacuzzi, saune), restaurant, sală fitness etc
Program piscina: Marti - Duminica - 10.00 - 18.00. Luni - Inchis!
Masă - baremuri orientative
Dejun sau Cină: 50 - 60 lei/pers.
Hotelul nu dispune de oferte cu demipensiune sau pensiune completă. Masa va fi servită in sistem a la carte. Serviciile de masă
pot fi preluate de agentia de turism, in sistem fişă cont. Turiştii vor avea deschis un cont pe camera cu valoarea alocata de agentia
de turism.

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

Oferte speciale
Tarife speciale pentru sejururi de 3 – 5 nopţi;
3 stele
Standard
Duplex
Deluxe

Tarif cazare
Standard

Low Season
ian – mai; nov-dec

High Season
Iunie-oct

300
330
410

270
300
370

285
310
380

4 stele

Tarif cazare
Low Season
Standard
ian – mai; nov-dec
Standard
330
300
Duplex
360
320
Deluxe
450
400
Junior Suite
470
425
Senior Suite
530
475
Tarife speciale pentru sejururi mai mari de 5 nopţi;
3 stele
Standard
Duplex
Deluxe
4 stele

High Season
Iunie-oct
310
340
425
445
500

Tarif cazare
Standard

Low Season
ian – mai; nov-dec

High Season
Iunie-oct

300
330
410

265
290
355

270
300
370

Tarif cazare
Low Season
High Season
Standard
ian – mai; nov-dec
Iunie-oct
Standard
330
280
290
Duplex
360
305
315
Deluxe
450
380
400
Junior Suite
470
400
415
Senior Suite
530
450
465
Tarifele de cazare includ TVA, mic dejun şi acces gratuit la piscină, saună şi Jacuzzi* şi exclud taxele
locale.
Pentru ocuparea în regim single, tarifele se vor diminua cu 40 lei (contravaloarea mic- dejunului pentru o
persoană).
*Oferta poate suferi uşoare modificări, în cazul în care se vor impune/menţine restricţii COVID pe tipuri de activitate:
Spa (piscină interioară, Jacuzzi, saune), restaurant, sală fitness etc
Oferta nu este valabilă in perioada sarbatorilor legale: Paşti, 1 Mai, 1 iunie, Rusalii, Sărbătoarea
Adormirii Maicii Domnului, Sărbătoarea Sfântului Andrei, Ziua Naţională a României;
Suplimentele de cazare pentru copii si adulti raman neschimbate

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

Pachet special ‘Rezervă o poveste de dragoste’ - Sejur de 2 nopţi
Tip cameră
3 şi 4 stele
Standard
Duplex
Deluxe
Apartament Senior şi Junior

Tarif cazare

Pachet 2 nopţi

In
lei/camera/noapte

In lei/cameră/sejur

290
320
400
470

910
970
1130
1270

Servicii incluse în pachet:
 Cazare 2 nopţi, cu mic dejun inclus
 Trataţie VIP în cameră
 Cină romantică pentru doi, acompaniată de cele mai frumoase cântece de dragoste
 Acces gratuit la piscină, saună, Jacuzzi*
 Parcare pazită, gratuită in limita locurilor disponibile
Tariful de cazare din pachet se va aplica şi în cazul nopţilor suplimentare.
Tarifele de cazare includ TVA.
Tarifele nu includ taxele locale: taxă de promovare 2%/zi din tariful de cazare şi taxă salvamont 6
lei/pers/sejur.
Suplimente copii şi adulţi:
 Pentru copiii pana la 6 ani cazarea este gratuita in aceeasi camera cu parintii; cina romantică nu
este inclusă.
 Copii până la 6 ani, cu pat suplimentar şi copii cu vârste intre 6 si 14 ani : 242 lei/sejur 2 nopţi;
Copiii beneficiază de pat suplimentar in cameră si de aceleaşi servicii ca in pachetul de bază.
Copiii mai mari de 14 ani vor fi consideraţi adulţi.
 Suplimentul pentru un adult este de 363,00 lei/pachet 2 nopţi şi include pat suplimentar si aceleaşi
servicii ca in pachetul de bază
*Oferta poate suferi uşoare modificări, în cazul în care se vor impune/menţine restricţii COVID pe tipuri de activitate:
Spa (piscină interioară, Jacuzzi, saune), restaurant, sală fitness etc

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

Revigorează-ţi trupul, mintea şi spiritul !
Pachet de tratament de 5 nopţi
3 stele

Tarif cazare

Pachet 5 nopţi

Single
170
1300
Dublă
240
2100
Deluxe
330
2550
Servicii incluse în pachet:
 Cazare 5 nopţi, cu mic dejun inclus
 Masă în cont în valoare de 50,00 lei/zi/pers
 2 proceduri/zi, 5 zile, de luni până vineri, în valoare totală de 200,00 lei/pers/ toată
perioada
 O consultaţie gratuită
 Piscină, Saună & Jacuzzi*
Tariful de cazare din pachet se va aplica şi în cazul nopţilor suplimentare.
Tarifele de cazare includ TVA.
Tarifele nu includ taxele locale: taxă de promovare 2%/zi din tariful de cazare şi taxă
salvamont 6lei/pers/sejur.
Suplimente copii şi adulţi:
 Copii până la 7 ani : gratuit, dacă nu se solicită pat suplimentar
 Copii până la 7 ani , cu pat suplimentar: 50 lei/noapte/copil
 Copiii cu varste intre 7 si 12 ani : 50 lei/noapte/copil
 Copiii cu varste intre 12 si 18 ani : 70 lei/noapte/copil
 Adult: 100 lei/noapte/pers
Pachetele nu includ taxa de statiune şi taxa de salvamont

Check-OUT:

- Check-IN:
duminică după ora 14 :00
vineri până la ora 12 :00

*Oferta poate suferi uşoare modificări, în cazul în care se vor impune/menţine restricţii COVID pe tipuri
de activitate: Spa (piscină interioară, Jacuzzi, saune), restaurant, sală fitness etc
Informaţii utile:

Toate tarifele sunt în lei/cameră/noapte

Taxele locale: taxa de promovare turistica a statiunii – 2 % din valoarea serviciului de
cazarepentru fiecare zi; Taxa de salvamont - în valoare 6 lei/ persoana.

Parcare – GRATUIT – in limita locurilor disponibile

Check-in ora 16:00/Check-out ora 12:00 (dupa aceasta ora cardul de acces in camera nu
maifunctioneaza)

Accesul la piscina, sauna si Jacuzzi se va face in masura si in conditiile permise de
autoritatilecompetente

Program piscina: Marti - Duminica - 10.00 - 18.00. Luni - Inchis!

Prestarea serviciilor de restaurant se va face in masura si in conditiile permise de
autoritatilecompetente

Tarifele nu se aplica pe perioada sarbatorilor legale (Paste, Craciun, Rusali,etc.), acolo unde
suntvalabile oferte si tarife speciale. Ofertele speciale nu se cumuleaza cu alte
oferte.
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Sovata

Hotel Alunis 3*
✓ 03.01 – 31.03.2021

1. PACHET DE WEEKEND

Tariful este 325 lei / loc în cameră dublă
Tariful pachetului in regim single este 419 lei
Pachetul include :
- 2 nopti cazare ,
- bon valoric pentru a servi masa la restaurantul hotelului in valoare de 100 lei /persoană/sejur,
- hidromasaj cu apa sarata si baie kineto cu apa dulce pe baza de programare.
- acces schi pentru ziua de sambata ,
- parcare gratuita .

✓ (02.04.2021 – 19.06.2021), (17.09.2021 – 17.12.2021)

Tarif 350 lei / persoana / 2 nopti.
Va oferim un pachet de servicii care cuprinde :
- Doua nopti cazare .
- Bonuri valorice pentru a servi masa la restaurant ,,a la carte,,in valoare de 100 lei /persoană/sejur.
- Accesul gratuit la bazinele cu apa sarata , piscinele cu apa dulce si saune ( in functie de regulamentul legislativ in
vigoare la data sejurului ).
- Accesul gratuit la sala de fitness.
- Parcare gratuita.

✓ 25.06 -12.09.2021

Tarif 498 lei / persoana / 2 nopti.
Tariful pachetului in regim single este 700 lei.
Va oferim un pachet de servicii care cuprinde :
- 2 nopti cazare ,
- pensiune completa ,
- relaxare la piscinele cu apa dulce , sarata , si saune (in functie de regulamentul legislative in vigoare la data sejurului ).
- acces la sala de fitness ,
- parcare gratuita.

2.Tarifele pentru pachete de odihna (cazare si masa) în Hotel Aluniş***, Sovata- TVA 5%
Perioada

03.01-09.01.2021
10.01-19.06.2021
20.06-11.09.2021
12.09-23.12.2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Loc in cam. dbl cu
demipensiune
( bon valoric 60 lei/pers) /zi
170 lei/pers/zi ( 236 lei Sgl )
160 lei/pers/zi ( 220 lei Sgl )
160 lei/pers/zi ( 220 lei Sgl )

Loc in cam. dbl cu pensiune
completa
( bon valoric 80 lei/pers)/zi
190 lei/pers/zi( 256 lei Sgl )
180 lei/pers/zi( 240 lei Sgl )
240 lei/pers/zi( 336 lei Sgl )
180 lei/pers/zi( 240 lei Sgl )

Toate camerele au telefon, frigider, TV, CATV, WI-FI, uscator de par, halate de baie, minibar.
Pentru copiii intre 2 si 6 ani (neimpliniti) se va achita 20 lei/copil/zi taxă utilități (include accesul gratuit la
piscina),
Pentru copiii intre 6 si 14 ani (neimpliniti) se va achita 40 lei/copil/zi taxă utilități (include accesul gratuit la
piscina),
Pentru copiii care nu au implinit 14 ani patul suplimentar este la tarif de 60 lei / noapte (include accesul
gratuit la piscina),
Pentru copiii care au implinit 14 ani patul suplimentar este la tarif de 85 lei / noapte (extrasezon) sau
130 lei / noapte (sezon ) ,tariful include accesul gratuit la piscina.
Tariful pentru camera single este 80% din tariful unei camere duble la care se adauga c/v mesei.
Pretul de cazare include intrarea la piscinele cu apa dulce si sarata, saune, sala de fitness
Meniul fix se acorda doar la pachetele de tratament cu bilet de trimitere de la medicul de familie.
Exceptie de la aceste tarife se face in perioadele cu pachete speciale.

3. Tarife pachete de tratament (cazare, masa -meniu fix si tratament reumatologic/ginecologic sau
respirator in baza proprie de tratament) :
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Super oferta tratament balnear are check in obligatoriu duminica !
TVA 0%
Perioada
Super ofeta tratament balnear
5 nopti cazare cu 5 zile tratament si 5 zile masa
10.01- mai 2021
Perioada

Pachet PROFILACTIC
7 nopti cazare cu 5 zile
tratament si 7 zile masa

995 lei/pers ; 1280lei/sgl
Pachet CURATIV 9
nopti cazare cu 7 zile
tratament si 9 zile masa

10.011385 lei/pers;1784lei/sgl
1770 lei /pers;2256 lei
19.06.2021
/sgl
20.061735 lei/pers;2365lei/sgl
2171 lei /pers;2972
11.09.2021
lei/sgl
/sglsgl
12.091385 lei/pers;1784lei/sgl
1770 lei
/pers;2256 lei/sgl
18.12.2021
Tarifele
sunt valabile cu bilet de trimitere de la medicul de familie.

Pachet INTENSIV 12
nopti cazare cu 10 zile
tratament si 12 zile masa
2340 lei/pers;2952lei/sgl
2798 lei/pers;3727lei/sgl
2340 lei/pers;2952lei/sgl

Tarifele includ consultatia medicala, cazare in camera dubla sau single si pensiune completa meniu fix (la cerere se elibereaza
contravaloarea meniului fix in tichete valorice ,masa servindu-se a la carte la restaurant ,unde tarifele contin TVA ) . Procedurile
din pachetele speciale sunt minore. Pentru o singura persoana in camera se adauga supliment de camera single.
Persoanele care nu detin bilet de trimitere de la medicul de familie achita o diferenta suplimentara de TVA 5% la valoarea
pachetului si taxa de consultatie in valoare de 35 lei iar pentru masa se vor elibera bonuri valorice in valoare de 60 lei / zi .
Pachetele de tratament includ si accesul la piscina cu apa dulce, saune si fitness. Nu includ accesul la piscinele cu
apa sarata decat pe baza fisei de tratament.

.
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Sovata

Boutique Hotel Fabesca 4*
Tip camera

Single
Dubla
Familly
Apartament
Exceptional

01.06 - 13.07.2021
23.10 - 01.11.2021
02.01 - 12.01.2021
03.04 – 21.04.2021

Tarife in lei/camera/ noapte
13.07 - 13.09.2021
12.01 – 03.04.2021
21.04 - 01.06.2021
13.09 - 23.10.2021
01.11 - 22.12.2021

490 / 2 persoane
540 / 2 persoane
620 / 1 sau 2 pers
700 / 1 sau 2 pers

390 / 1 pers in DBL
470/2 pers
510/2 pers
620/2 pers
700/2 pers

590 / 2 persoane
650 / 2 persoane
780 / 1 sau 2 pers
850 / 1 sau 2 pers

Tarif copil 6-12
ani cu MD inclus

50
50
50
50
50

Tarif
suplimentar copil
peste 12 ani sau
adult – cu MD
inclus
70
70
70
70
X

• ATENȚIE! Acest hotel își rezervă dreptul de a modifica tariful în funcție de gradul de ocupare!

Copii sub 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun si Spa
În camerele familly au acces fara plata suplimentara maxim 2 copii sub 6 ani
Taxa de patuț pentru bebelus este de 20 lei / zi; Taxa pat suplimentar 70 lei/N/adult sau copil peste 12 ani, 50 lei/noapte/copil ( cu MD inclus)
Tariful include: TVA, taxa locală de stațiune, parcare gratuită, Wi- Fi, mic dejun bufet suedez
Tarife pentru masa:
Tarife acces SPA
Mic dejun
Inclus in tariful de cazare
Acces SPA client hotel
Demipensiune adult
80 lei/zi/pers
Acces SPA copil peste 6 ani
Demipensiune copil 6-12 ani
40 lei/zi/pers
Acces SPA client extern
Pensiune completa adult
140 lei/ zi/pers
Acces SPA copil extern peste 6 ani
Pensiune completa copil 6-1
70 lei/zi/pers
Taxa halat client extern
•
•
•
•

40 lei/zi
20 lei/zi
100 lei/zi
Acecs
50
lei/zi
10 lei/zi

Incepand de duminica si pana joi seara, zona piscinelor poate fi folosita fara programare in prealabil, iar pentru zilele de vineri si sambata, oaspetii nostri sunt rugati sa-si
efectueze
2 aniprogramarile la receptia Centrului Spa pentru accesul in zona piscinelor. Permitem folosirea piscinelor pentru un interval de 2 ore/zi.
Accesul la Spa cuprinde: piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata, bazin copii, sala de fitness, camera de relaxare, sauna umeda, sauna uscata si infrasauna cu sare de la Praid.
Contracost clientii pot beneficia si de diferite tipuri de masaj la tariful de 70 lei/25’, 100 lei/50’ sau masaj Exceptional la tariful de 150 lei/60’.
Micul dejun este tip bufet sudez, iar in functie de numarul oaspetilor cazati, restul meselor se vor servi sub forma de bufet sau “a la carte” conform valorii alocate in fisa de cont.
In perioada 13.07.2021 - 13.09.2021 si in weekend-uri, se pot comercializa doar pachete cu demipensiune (bufet) sau pensiune completa si Spa.
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Stațiunea: Sovata
Perioada: 01.05.2020-29.04.2021
Bradet Ensana Health Spa Hotel 4*+
1. Tarife cazare pentru turişti individuali (valabile de la o noapte cazare)
Includ: mic dejun sub formă de bufet suedez, acces nelimitat la centrul SPA - bazine cu apă dulce şi
sărată, piscină, jacuzzi, baie Kneipp alternantă pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună
cu aburi, infrasaună, aromasaună, bazin de imersie totală după saună, zonă de relaxare, sală fitness, halate de
baie, în perioada verii permise de intrare la ștrandurile Lacul Ursu și Aluniș (în funcţie de condiţiile
meteorologice), TVA.

Ron/cameră/noapte

Deluxe
Deluxe plus
(cameră cu vedere spre lac)
Apartament
Pat suplimentar pt. adulți, a 3-a
persoană adultă în cameră
Pat suplimentar pt. copii în
cameră cu doi adulți
Tarif copii 4-11,9 ani, într-o
cameră cu doi adulți fără pat
suplimentar
Tarif copii 0-3,9, fără pat
suplimentar
Tarif copii 4-11,9 ani, într-o
cameră single cu un adult

01.05-25.06.2020
06.09-23.12.2020
10.01-29.04.2021

26.06-05.09.2020*

Single use

Double

Single use

Double

440

520

620*

840*

850

920

990*

1150*

390

470

570*

790*

180

220*

90

110*

50

80*

0

0

50

80*

*tarifele include DEMIPENSIUNE (mic dejun și cină) în aceste perioade neexistând servicii care să include doar cazarea

Masă principală (bufet suedez cu apă minerală): de la 85 Ron/pers.
Animale de companie: 50 Ron/zi
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2. Remediu traditional Sovata

Pachet medical cu imbinarea resurselor natural binecunoscre și a expertizei științifice
Include:
✓ 7 sau 14 nopţi cazare cu demipensiune în cameră dublă deluxe / deluxe plus
✓ consultaţie medicală iniţială şi una finală cu raport medical final (doar în cazul opţiunii cu şedere
14 nopţi)
✓ un pachet de tratamente alcătuit din 24 de proceduri terapeutice/săptămână sau în cazul opţiunii
de 14 nopţi 48 de proceduri, 4 proceduri/zi; o linie de tratamente personalizate prin utilizarea
resurselor naturale şi terapii fizice: de ex. împachetări cu nămol, masaje medicale, electroterapie,
hidroterapie, gimnastică functională, băi C02, etc.
✓ duminică o zi fără tratamente pentru relaxare şi odihnă
✓ timp de relaxare în centrul Spa al complexului - bazine cu apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, baie
Kneipp alternantă pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi,
infrasaună, arornasaună, bazin de irnersie totală după saună, cameră de relaxare, sală fitness,
halat de baie
✓ în perioada verii intrare la ştrandurile lacul Ursu şi lacul Aluniş (în funcţie de condiţiile
meteorologice)

in camera dubla
deluxe
in camera dubla
deluxe fără
tratament
in camera dubla
deluxe plus
în camera dubla
deluxe plus fara
tratamente
Alte opțiuni / zi:

Tarife pachet 7 nopți/ persoana
(loc in dubla)
01.05 - 25.06.2020
26.06 05.09.2020
06.09 - 23.12.2020
10.01 - 29.04.2021
2905
3360

Tarife pachet 14 nopți/persoana
(Ioc in dubla)
01.05 - 25.06.2020
26.06 05.09.2020
06.09 - 23.12.2020
10.01 - 29.04.2021
5280
6085

2065

2520

3780

4585

3080

3535

5560

6365

2240

2695

4060

4865

Supliment Single

155

180

155

180

Supliment
Apartament
Pat suplimentar
adult
Pat suplimentar
copil

310

365

310

365

220

260

220

260

110

130

110

130

*valabil doar în cazul în care cel puțin o persoană din camera achiziționează un pachet tratament
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3. Remedii ginecologice

Deţinem expertiza medicală şi resursele naturale pentru tratarea problemelor ginecologice: infertilitate, probleme
cauzate de menopauză, condiţii inflamatorii.

Include:
✓ 7 sau 14 nopţi cazare cu demipensiune în cameră dublă deluxe / deluxe plus
✓ consultaţie medicală iniţială, ecografie şi în cazuri de infertilitate o consiliere de cuplu
✓ un pachet de tratamente alcătuit din 15 proceduri terapeutice/săptămână sau în cazul opţiunii
de 14 nopţi 30 de proceduri; o linie de tratamente specifice cu utilizarea resurselor naturale şi
terapii fizice: de ex. irigaţii vaginale cu apă sărată din Lacul Ursu, tampoane vaginale cu
nămol, împachetări generale/parţiale cu nămol, băi cu apă sărată, electroteapie
✓ timp de relaxare în centrul Spa al complexului - bazine cu apă dulce şi sărată, piscină,
jacuzzi, baie Kneipp alternantă pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună
cu aburi, infrasaună, aromasaună, bazin de imersie totală după saună, cameră de relaxare,
sală fitness, halat de baie
În perioada verii intrare la ștrandurile lacul Ursu și lacul Aluniș (în funcție de condițiile
meteorologice).
Tarife pachet 7 nopți/ persoana
Tarife pachet 14 nopți/persoana
(loc in dubla)
(Ioc in dubla)
01.05 - 25.06.2020
26.06 01.05 - 25.06.2020
26.06 05.09.2020
05.09.2020
06.09 - 23.12.2020
06.09 - 23.12.2020
10.01 - 29.04.2021
10.01 - 29.04.2021
in camera dubla
2955
3410
5110
5915
deluxe
in camera dubla
2065
2520
3780
4585
deluxe fără
tratament
in camera dubla
3130
3585
5390
6195
deluxe plus
în camera dubla
2240
2695
4060
4865
deluxe plus fara
tratamente
Alte opțiuni / zi:

Supliment Single

155

180

155

180

Supliment
Apartament
Pat suplimentar
adult
Pat suplimentar
copil

310

365

310

365

220

260

220

260

110

130

110

130

Pacientele care doresc tratament ginecologic vor avea asupra lor rezultatul examenului citologic Papanicolau
efectuat în prealabil în ultimele 12 luni. Analizele de laborator se efectuează contra cost în institute sau centre
medicale independente de centrul medical al hotelului. Pachet valabil doar în cazul în care cel puţin o persoană din
cameră achiziţionează un pachet de tratament.
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4. Taste of Sovata

Încercaţi stilul de viaţă Ensana Sovata: o combinaţie a resurselor naturale curative şi relaxare.

Include:
✓ 5 nopţi cazare cu demipensiune în cameră dublă deluxe / deluxe plus
✓ o consultaţie medicală iniţială unde medicul vă prescrie linia de tratament
✓ un pachet de tratament alcătuit din 5 proceduri terapeutice; terapii personalizate prin utilizarea
resurselor naturale şi terapii fizice: de ex. împachetări cu nămol, masaje medicale,
electroterapie, hidroterapie, gimnastică functională, băi C02, etc.
✓ timp de relaxare în centrul Spa al complexului - bazine cu apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi,
baie Kneipp alternantă pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi,
infrasaună, aromasaună, bazin de imersie totală după saună, cameră de relaxare, sală fitness,
halat de baie
✓ în perioada verii intrare la ştrandurile lacul Ursu şi lacul Aluniş (în funcţie de condiţiile
meteorologice)

Tarife pachet 5 nopți/ persoana (loc in dubla)

in camera dubla deluxe
in camera dubla deluxe fără
tratament
in camera dubla deluxe plus

01.05 - 25.06.2020
06.09 - 23.12.2020
10.01 - 29.04.2021
1705
1475

26.06 - 05.09.2020
2055
1825

1830

2180

în camera dubla deluxe plus fara
tratamente
Alte opțiuni / zi:

1600

1950

Supliment Single

155

180

Supliment Apartament

310

365

Pat suplimentar adult

220

260

Pat suplimentar copil

110

130

*valabil doar în cazul în care cel puțin o persoană din camera achiziționează un pachet tratament
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Sovata Ensana Health Spa Hotel 4*
1. Tarife cazare pentru turişti individuali (valabile de la o noapte cazare)
Includ: mic dejun sub formă de bufet suedez, acces nelimitat la centrul Spa - bazine cu apă dulce şi sărată,
piscină, jacuzzi, baie Kneipp alternantă pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi,
infrasaună, aromasaună, bazin de imersie totală după saună, zonă de relaxare, sală fitness, halate de baie, în
perioada verii permise de intrare la ștrandurile Lacul Ursu și Aluniș (în funcţie de condiţiile meteorologice),

Ron/cameră/noapte

Standard
Superior
(cameră cu vedere spre lac)
Pat suplimentar pt. adulți, a 3-a
persoană adultă în cameră
Pat suplimentar pt. copii în
cameră cu doi adulți
Tarif copii 4-11,9 ani, într-o
cameră cu doi adulți fără pat
suplimentar
Tarif copii 0-3,9, fără pat
suplimentar
Tarif copii 4-11,9 ani, într-o
cameră single cu un adult

01.05-25.06.2020
06.09-23.12.2020
10.01-29.04.2021
Single
Double
use
350
420
400

490

26.06-05.09.2020*
Single
use
530*

Double

580*

760*

690*

160

180*

80

90*

40

60*

0

0

40

60*

*tarifele include DEMIPENSIUNE (mic dejun și cină) în aceste perioade neexistând servicii care să include doar cazarea

Masă principală (bufet suedez cu apă minerală): de la 80 Ron/pers.
Animale de companie: 50 Ron/zi
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2. Remediu traditional Sovata

Pachet medical cu imbinarea resurselor natural binecunoscre și a expertizei științifice
Include:
✓ 7 sau 14 nopţi cazare cu demipensiune în cameră dublă deluxe / deluxe plus
✓ consultaţie medicală iniţială şi una finală cu raport medical final (doar în cazul opţiunii cu şedere
14 nopţi)
✓ un pachet de tratamente alcătuit din 24 de proceduri terapeutice/săptămână sau în cazul opţiunii
de 14 nopţi 48 de proceduri, 4 proceduri/zi; o linie de tratamente personalizate prin utilizarea
resurselor naturale şi terapii fizice: de ex. împachetări cu nămol, masaje medicale, electroterapie,
hidroterapie, gimnastică functională, băi C02, etc.
✓ duminică o zi fără tratamente pentru relaxare şi odihnă
✓ timp de relaxare în centrul Spa al complexului - bazine cu apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, baie
Kneipp alternantă pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi,
infrasaună, arornasaună, bazin de irnersie totală după saună, cameră de relaxare, sală fitness,
halat de baie
✓ în perioada verii intrare la ştrandurile lacul Ursu şi lacul Aluniş (în funcţie de condiţiile
meteorologice)

in camera dubla
standard
in camera dubla
standard fără
tratament
in camera dubla
superior
în camera dubla
superior fara
tratamente
Alte opțiuni / zi:

Tarife pachet 7 nopți/ persoana
(loc in dubla)
01.05 - 25.06.2020
26.06 05.09.2020
06.09 - 23.12.2020
10.01 - 29.04.2021
2590
3150

Tarife pachet 14 nopți/persoana
(Ioc in dubla)
01.05 - 25.06.2020
26.06 05.09.2020
06.09 - 23.12.2020
10.01 - 29.04.2021
5000
5910

1750

2310

3500

4410

2765

3325

5280

6190

1925

2485

3780

4690

Supliment Single

140

165

140

165

Pat suplimentar
adult
Pat suplimentar
copil

175

245

175

245

90

125

90

125

*valabil doar în cazul în care cel puțin o persoană din camera achiziționează un pachet tratament
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3. Remedii ginecologice

Deţinem expertiza medicală şi resursele naturale pentru tratarea problemelor ginecologice: infertilitate, probleme
cauzate de menopauză, condiţii inflamatorii.

Include:
✓ 7 sau 14 nopţi cazare cu demipensiune în cameră dublă deluxe / deluxe plus
✓ consultaţie medicală iniţială, ecografie şi în cazuri de infertilitate o consiliere de cuplu
✓ un pachet de tratamente alcătuit din 15 proceduri terapeutice/săptămână sau în cazul opţiunii
de 14 nopţi 30 de proceduri; o linie de tratamente specifice cu utilizarea resurselor naturale şi
terapii fizice: de ex. irigaţii vaginale cu apă sărată din Lacul Ursu, tampoane vaginale cu
nămol, împachetări generale/parţiale cu nămol, băi cu apă sărată, electroteapie
✓ timp de relaxare în centrul Spa al complexului - bazine cu apă dulce şi sărată, piscină,
jacuzzi, baie Kneipp alternantă pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună
cu aburi, infrasaună, aromasaună, bazin de imersie totală după saună, cameră de relaxare,
sală fitness, halat de baie
În perioada verii intrare la ștrandurile lacul Ursu și lacul Aluniș (în funcție de condițiile
meteorologice).
Tarife pachet 7 nopți/ persoana
Tarife pachet 14 nopți/persoana
(loc in dubla)
(Ioc in dubla)
01.05 - 25.06.2020
26.06 01.05 - 25.06.2020
26.06 05.09.2020
05.09.2020
06.09 - 23.12.2020
06.09 - 23.12.2020
10.01 - 29.04.2021
10.01 - 29.04.2021
in camera dubla
2640
3200
4830
5740
standard
in camera dubla
1750
2310
3500
4410
standard fără
tratament
in camera dubla
2815
3375
5110
6020
superior
în camera dubla
1925
2485
3780
4690
superior fara
tratamente
Alte opțiuni / zi:

Supliment Single

140

165

140

165

Pat suplimentar
adult
Pat suplimentar
copil

175

245

175

245

90

125

90

125

Pacientele care doresc tratament ginecologic vor avea asupra lor rezultatul examenului citologic Papanicolau
efectuat în prealabil în ultimele 12 luni. Analizele de laborator se efectuează contra cost în institute sau centre
medicale independente de centrul medical al hotelului. Pachet valabil doar în cazul în care cel puţin o persoană din
cameră achiziţionează un pachet de tratament.
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4. Taste of Sovata

Încercaţi stilul de viaţă Ensana Sovata: o combinaţie a resurselor naturale curative şi relaxare.

Include:
✓ 5 nopţi cazare cu demipensiune în cameră dublă deluxe / deluxe plus
✓ o consultaţie medicală iniţială unde medicul vă prescrie linia de tratament
✓ un pachet de tratament alcătuit din 5 proceduri terapeutice; terapii personalizate prin utilizarea
resurselor naturale şi terapii fizice: de ex. împachetări cu nămol, masaje medicale,
electroterapie, hidroterapie, gimnastică functională, băi C02, etc.
✓ timp de relaxare în centrul Spa al complexului - bazine cu apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi,
baie Kneipp alternantă pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză, saună cu aburi,
infrasaună, aromasaună, bazin de imersie totală după saună, cameră de relaxare, sală fitness,
halat de baie
✓ în perioada verii intrare la ştrandurile lacul Ursu şi lacul Aluniş (în funcţie de condiţiile
meteorologice)

Tarife pachet 5 nopți/ persoana (loc in dubla)

in camera dubla standard
in camera dubla standard fără
tratament
in camera dubla superior

01.05 - 25.06.2020
06.09 - 23.12.2020
10.01 - 29.04.2021
1480
1250

26.06 - 05.09.2020
1930
1700

1605

2055

în camera dubla superior fara
tratamente
Alte opțiuni / zi:

1375

1825

Supliment Single

140

165

Pat suplimentar adult

180

250

Pat suplimentar copil

90

125

*valabil doar în cazul în care cel puțin o persoană din camera achiziționează un pachet tratament
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Tarifele programelor de cure balneare din baza de tratament Sovata
Ensana Health Spa Hotel

Prețuri valabile numai cu rezervări care includ cazare în Bradet Ensana Health Spa Hotel 4*+. și
Sovata Ensana Health Spa Hotel 4*
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Ursina Ensana Health Spa Hotel 3*
1. Tarife cazare pentru turişti individuali (valabile de la o noapte cazare)
Includ: mic dejun sub formă de bufet suedez, acces nelimitat la centrul Spa - bazine cu apă dulce şi sărată,
baie alternantă Kneipp, saună finlandeză, biosaună, zonă de relaxare, în perioada verii permise de intrare la
ştrandurile Lacul Ursu şi Aluniş (în funcţie de condiţiile meteorologice).

Ron/cameră/noapte

Standard
Superior
(camere cu vedere spre lac)

Pat suplimentar pt. adulți, a
3-a persoană adultă în
cameră
Pat suplimentar pt. copii în
cameră cu doi adulți
Tarif copii 4-11,9 ani, într-o
cameră cu doi adulți fără
pat suplimentar
Tarif copii 0-3,9, fără pat
suplimentar
Tarif copii 4-11,9 ani, într-o
cameră single cu un adult

01.05-25.06.2020
06.09-23.12.2020
10.01-29.04.2021

Single use

300
340

26.06-05.09.2020*

Double

360
460

Single use

480*
520*

Double

580*
640*

120

180*

60

90*

30

60*

0

0

30

60*

*tarifele include DEMIPENSIUNE (mic dejun și cină) în aceste perioade neexistând servicii care să include doar cazarea

Masă principală (bufet suedez cu apă minerală): de la 75 Ron/pers.
Animale de companie: 50 Ron/zi
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2. Remediu traditional Sovata

Pachet medical cu imbinarea resurselor natural binecunoscre și a expertizei științifice
Include:
✓ 7 sau 14 nopţi cazare cu demipensiune în cameră dublă standard/ superior
✓ consultaţie medicală iniţială şi una finală cu raport medical final (doar în cazul opţiunii
cu şedere 14 nopţi)
✓ un pachet de tratamente alcătuit din 24 de proceduri terapeutice/săptămână sau în cazul
opţiunii de 14 nopţi 48 de proceduri, 4 proceduri/zi; o linie de tratamente personalizate
prin utilizarea resurselor naturale şi terapii fizice: de ex. băi cu nămol/apă sărată/plante,
aplicaţii parafină, masaje medicale, electroterapie, hidroterapie, gimnastică
functională/medicală, elongaţii subacvale, etc.
✓ duminică o zi fără tratamente pentru relaxare şi odihnă
✓ timp de relaxare în centrul Spa al hotelului - bazine cu apă dulce şi sărată, baie alternantă
Kneipp, saună finlandeză, biosaună, zonă de relaxare
✓ în perioada verii intrare la ştrandurile lacul Ursu şi lacul Aluniş (în funcţie de condiţiile
meteorologice)

in camera dubla
standard
in camera dubla
standard fără
tratament
in camera dubla
superior
în camera dubla
superior fara
tratamente
Alte opțiuni / zi:

Tarife pachet 7 nopți/ persoana
(loc in dubla)
01.05 - 25.06.2020
26.06 05.09.2020
06.09 - 23.12.2020
10.01 - 29.04.2021
2170
2660

Tarife pachet 14 nopți/persoana
(Ioc in dubla)
01.05 - 25.06.2020
26.06 05.09.2020
06.09 - 23.12.2020
10.01 - 29.04.2021
3950
4790

1540

2030

2800

3640

2310

2800

4160

5000

1680

2170

3010

3850

Supliment Single

140

165

140

165

Pat suplimentar
adult
Pat suplimentar
copil

175

245

175

245

90

125

90

125

*valabil doar în cazul în care cel puțin o persoană din camera achiziționează un pachet tratament
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3. Vacanța curativă

Preluaţi controlul asupra sănătăţii Dvs.: o alegere proactivă de prevenţie şi spa.

Include:

✓ 7 nopţi cazare cu demipensiune în cameră dublă standard/ superior
✓ consultaţie medicală iniţială unde medicul prescrie linia de tratament
✓ un pachet de tratamente alcătuit din 12 proceduri terapeutice, 4 proceduri/zi; o linie
de tratamente personalizată prin utilizarea resurselor naturale şi terapii fizice: de ex ..
băi cu nămol/apă sărată/plante, aplicaţii parafină, masaje medicale, electroterapie,
hidroterapie, gimnastică functională/medicală, elongaţii subacvale, etc.
✓ duminică o zi fără tratamente pentru relaxare şi odihnă
✓ timp de relaxare în centrul Spa al hotelului - bazine cu apă dulce şi sărată, baie
alternantă Kneipp, saună finlandeză, biosaună, zonă de relaxare
✓ în perioada verii intrare la ştrandurile lacul Ursu şi lacul Aluniş (în funcţie de
condiţiile meteorologice)

În perioada verii intrare la ștrandurile lacul Ursu și lacul Aluniș (în funcție de condițiile
meteorologice).
Tarife pachet 7 nopți/ persoana
(loc in dubla)
01.05 - 25.06.2020
26.06 05.09.2020
06.09 - 23.12.2020
10.01 - 29.04.2021
in camera dubla standard
1870
2360
in camera dubla standard fără tratament
1540
2030

in camera dubla superior

2010

2500

în camera dubla superior fara tratamente

1680

2170

Supliment Single

140

165

Pat suplimentar adult

175

245

Pat suplimentar copil

90

125

Alte opțiuni / zi:

*valabil doar în cazul în care cel puțin o persoană din camera achiziționează un pachet tratament
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4. Taste of Sovata

Încercaţi stilul de viaţă Ensana Sovata: o combinaţie a resurselor naturale curative şi relaxare.

Include:
✓ 5 nopţi cazare cu dernipensiune în cameră dublă standard/ superior
✓ consultaţie medicală iniţială unde medicul vă prescrie linia de tratament
✓ un pachet de tratament alcătuit din 5 proceduri terapeutice; terapii personalizate prin
utilizarea resurselor naturale şi terapii fizice: de ex .. băi cu nămol/apă sărată/plante, aplicaţii
parafină, masaje medicale, electroterapie, hidroterapie, gimnastică functională/medicală,
elongaţii subacvale, etc.
✓ timp de relaxare în centrul Spa al hotelului - bazine cu apă dulce şi sărată, baie alternantă
Kneipp, saună finlandeză, biosaună, zonă de relaxare
✓ în perioada verii intrare la ştrandurile lacul Ursu şi lacul Aluniş (în funcţie de condiţiile
meteorologice)

Tarife pachet 5 nopți/ persoana (loc in dubla)

in camera dubla standard
in camera dubla standard fără
tratament
in camera dubla superior

01.05 - 25.06.2020
06.09 - 23.12.2020
10.01 - 29.04.2021
1280
1100

26.06 - 05.09.2020
1680
1500

1380

1780

în camera dubla superior fara
tratamente
Alte opțiuni / zi:

1200

1600

Supliment Single

140

165

Pat suplimentar adult

175

245

Pat suplimentar copil

90

125

*valabil doar în cazul în care cel puțin o persoană din camera achiziționează un pachet tratament
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Tarifele programelor de cure balneare din baza de tratament Ursina
Ensana Health Spa Hotel 3*
Prețuri valabile numai cu rezervări care includ cazare în Ursina Ensana Health Spa Hotel 3*
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Sovata

Hotel: Lacul Ursu 3*

1.1.TARIFE EXTRA SEZON
VALABILE 15.11.2020 – 14.06.2021 ; 16.09 – 31.12.2021 ( Tarifele includ
TVA )
Camera single / zi
Camera dubla / zi

SG
DBL

1.2 TARIFE SEZON DE VARA
VALABILE 15.06 – 15.09.2021
Camera single / zi SG
Camera dubla / zi DBL

210,00 Lei
250,00 Lei

240,00 Lei
280,00 Lei

In pretul camerei este inclus mic dejun ( bufet suedez ) si acces gratuit la sauna , piscina , club ,
fitness .
In cadrul hotelului se face contra cost Jacuzzi
Pat suplimentar 70,00 Lei / zi
( fara Mic dejun )
Copii sub 7 ani beneficiaza de pat suplimentar gratuit
Copii peste 7 ani sau adulti ( a III-a persoana in camera ) achita suma de 70,00 Lei
Sau
Taxa de utilitati
40,00 Lei / zi
( fara Mic dejun )
Copii sub 7 ani beneficiaza de gratuitate
Copii peste 7 ani sau adulti ( a III-a persoana in camera ) achita suma de 40,00 Lei
Mic dejun ( pentru copii sau adulti –a 3-a persoana in camera ) se taxeaza dupa cum
urmeaza :
Sub 7 ani
MD este gratuit
Intre 7 – 14 ani
MD 25,00 Lei / zi
Peste 14 ani
MD 30,00 Lei / zi
PENTRU SEMINARII , CURSURI VA PROPUNEM SALILE DE CONFERINTE :
A) TARIFE INCHIRIERE SALA DE CONFERINTA CRISTAL ( capacitate max. 60
locuri )
1 ora
90,00 Lei
½ zi
350,00 Lei
1 zi
650,00 Lei
2 zile
1200,00 Lei
➢ 2 zile
550,00 Lei
B) TARIFE INCHIRIERE SALA CONFERINTA OPAL ( capacitate 30 locuri )
1 ora
70,00 Lei
½ zi
250,00 Lei
1 zi
450,00 Lei
2 zile
800,00 Lei
➢ 2 zile
350,00 Lei
Salile de conferinte sunt dotate cu laptop legat la plasma , sonorizare , retroproiector , ecran de
proiectie , wireless , flip-chat ;
La pauza se ofera coffee break
Valoarea coffee break-ului / pers se stabileste impreuna cu organizatorul de grup

un venit!

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160
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Hotelul Lacul Ursu este situat în statiunea Sovata, la 600m de singurul lac helioterm din
Europa, caruia îi poarta numele. Având o capacitate de 54 locuri de cazare, hotelul ofera
turistilor veniti sa-si petreaca sejurul în renumita statiune cele mai bune conditii de confort
si relaxare.
RUSALII LA SOVATA , INTRE 18 – 21 IUNIE 2021
( 3 NOPTI / 4 ZILE )

➢
➢
In acest pachet este inclus :
• Pensiune completa :
Cazare 3 nopti + meniu pe toata perioada ;
▪ Masa festiva de rusalii ( pranz traditional prelungit );
▪ Acces la piscina , sauna , Jacuzzi , club si sala de fitness ;
▪ Muzica este asigurata electronic ;

Pretul pachetului pentru copii sunt urmatoarele :
• Copiii intre 7 - 14 ani platesc / pachet ;
1. Cu pat suplimentar 547 lei (compus din pat suplimentar + MD + 50% din valoarea
meniului );
2. Fara pat suplimentar 427 lei ( compus din Tx utilitati + MD + 50% din valoarea
meniului );
• Copiii sunb 7 ani au gratuitate la cazare daca folosesc paturile existente din camera
o Pentru masa vor achita 238 lei ; ( 50% din valoarea meniului)
• A treia persoana ( peste 14 ani ) cazata in camera va fi taxata la cazare 110 lei/zi ( cazare
+ MD ) + meniu / perioada – pret / pachet 798 lei;
• Meniul este fix pe toata perioada.
• Se asigura acces cu programare la Centrul SPA ( piscina , sauna ,jacuzzi , sala de fitness
) si la Sala de jocuri
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Sovata
Hotel Mureșul 3*
camera dubla cu mic dejun -1 pers/noapte: 248 ron
camera dubla cu mic dejun -2 pers/noapte: 275 ron
camera dubla cu mic dejun -2 pers+1 copil/noapte: 330 ron
camera superioara cu mic dejun -2 pres/noapte: 330 ron
camera superioara cu mic dejun -2 pers+1 copil/noapte: 353 ron
camera superioara cu mic dejun -2 pers+2 copii/noapte: 353 ron
Centrul Spa este inchis în contextul covid-19!!!

Hotelul Muresul se află în Sovata, la 200 de metri de lacul Ursu și pune la dispoziție WiFi gratuit în toată proprietatea, bar și
restaurant, care oferă mâncăruri din bucătăria românească și meniu cu mâncăruri tradiționale.
Toate camerele mobilate funcțional au mochetă, TV prin cablu și balcon. Fiecare unitate de cazare include baie privată cu
cadă.
La un cost suplimentar, oaspeții beneficiază de zonă de spa, cu piscină, cadă cu hidromasaj și saună.
Restaurante și magazine sunt la mai puțin de 100 de metri de Hotelul Muresul. Centrul stațiunii Sovata este la 1 km.
Gara din Sovata se află la 2,5 km. Serviciul de transfer este oferit la cerere și la un cost suplimentar. Oaspeții beneficiază de
parcare privată gratuită.
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Sovata
Hotel Relax***
RON/ camera/noapte

Perioada: 16.01.2021 - 15.01.2022
17.01.- 29.04.2021

Single

Tarife cu mic dejun inclus

Double

Double (2 adulți)
Double (1 adult și 1 copil)

170
-

240
195

Camera Family (3 adulți)
Camera Family (2 adulți + 1 copil)
Camera Family (2 adulți + 2 copii)

-

330
275
330

30.04.- 27.06.2021
06.09.-23.12.2021
Single
195

-

Double
260
220
360
300
360

Include: mic dejun sub formă de bufet suedez, TVA.

RON/ camera/noapte
Tarife cu demipensiune
Double (2 adulți)
Double (1 adult și 1 copil)

17.01.- 29.04.2021
Single
220

Double
360
275

30.04.- 27.06.2021
06.09.-23.12.2021
Single
260

480
400
480

Camera Family (3 adulți)
Camera Family (2 adulți + 1 copil)
Camera Family (2 adulți + 2 copii)

Double
380
295
525
440
525

Include: mic dejun și cină sub formă de bufet suedez/fișă cont, TVA.

RON/ camera/noapte
PRIOADA: 28.06.05.09.2021
Tarife cu demipensiune
Double (2 adulți)
Double (1 adult și 1 copil)
Camera Family (3 adulți)
Camera Family (2 adulți + 1 copil)
Camera Family (2 adulți + 2 copii)

Cazare cu
demipensiune
Single
260

Cazare cu
demipensiune, Spa
și minibar inclus
Double
460
410
585
480
585

Single
290

Double
520
455
675
555
675

Supliment PC: 35 lei/pers./zi
Pat suplimentar cu MD : 90 lei/pers./noapte (pentru copii între 2 - 12 ani), 110 lei/pers/noapte (peste
12 ani)
Reduceri copii: 50% reducere pentru copii între 2 - 12 ani și gratuit pentru copii între 0-2 ani
Tarifele includ următoarele serviciile de agrement oferite de Hotel Relax pentru perioada sejurului:
WI-FI, sală de jocuri pentru copii, masă de fotbal, play station, proiectarea diferitelor evenimente
sportive/filme,
Tariful nu include accesul la Spa (piscină pentru copii, jacuzii, baie cu aburi și saune).
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Pachete turistice valabile pentru 2021
1. Pachet vacanța de iarnă
valabil pentru perioada 03.01.2021-16.01.2021 /Pachet min. 3 nopți/
250 lei/pers
Tariful include: cazare, mic dejun, cină, acces Spa, Minibar.
Reduceri: copii 0-4 ani GRATIS
Copii 5-12 ani 50% cu 1 adulti plătitori
Adult a 3.-a pers. în cameră: 80%
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Sovata

Vila: Euro Vacanța 4*
Daca aveti dorinta sau necesitatea de a realiza o perioada de relaxare, odihna in statiunea
Sovata - Mures, Vila “Euro Vacanta” puteti procura si rezerva locurile pe perioada pe care o doriti.
3 IANUARIE - 15
16 SEPTEMBRIE – 23
IUNIE
DECEMBRIE
cazare camera dbl fara mic dejun
150 lei/zi
150 lei/zi
cazare camera sgl fara mic dejun
130 lei/zi
130 lei/zi
cazare apartament (fara mic dejun)
220 lei/zi
220 lei/zi

cazare camera dbl fara mic dejun
cazare camera sgl fara mic dejun
cazare apartament (fara mic dejun)

16 IUNIE –
15 SEPTEMBRIE
210 lei/zi
190 lei/zi
290 lei/zi

VILA “EURO VACANTA ” este situata in apropierea hotelului “FAGET“ la o distanta de 200 – 250
m de Lacul Ursu si detine 10 camere, un apartament si bucatarie dotata pentru prepararea mesei.

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

Sovata

Vila Fabesca 3*

Tip camera

01.06 - 13.07.2021
23.10 - 01.11.2021
02.01 - 12.01.2021
03.04 – 21.04.2021

Tarife in lei/camera/ noapte
12.01 - 03.04.2021
13.07 - 13.09.2021
21.04 - 01.06.2021
13.09 - 23.10.2021
01.11 - 22.12.2021

Tarif copil 6-12
ani cu MD inclus

Tarif suplimentar copil peste
12 ani sau adult – cu MD
inclus

Dubla

270

330

230

-

-

Family

300

350

270

50

70

• ATENȚIE! Unitate de cazare își rezervă dreptul de a modifica tariful în funcție de gradul de ocupare!
•
•
•
•

Copii sub 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare si Spa
În camerele family au acces fara plata suplimentara maxim 2 copii sub 6 ani
Taxa de patuț pentru bebelus este de 20 lei/zi; Taxa pat suplimentar 70 lei/N/adult sau copil peste 12 ani, 50 lei/N/copil (cu MD inclus)
Tariful include: TVA, taxa locală de stațiune, parcare gratuită, Wi- Fi
Tarife pentru masa:

Mic dejun
Demipensiune adult
Demipensiune copil 6-12 ani
Pensiune completa adult
Pensiune completa copil 6-1

Inclus in tariful de cazare
80 lei/zi/pers
40 lei/zi/pers
140 lei/ zi/pers
70 lei/zi/pers

Tarife acces SPA la Fabesca Boutique Hotel
Acces SPA client Vila Fabesca***
Acces SPA copil peste 6 ani
Acces SPA client extern
Acces SPA copil extern peste 6 ani
Taxa halat

& SPA****:
40 lei/zi
20 lei/zi
100 lei/zi
Acecs
50
lei/zi
10 lei/zi

Incepand de duminica si pana joi seara, zona piscinelor poate fi folosita fara programare
in prealabil, iar pentru zilele de vineri si sambata, oaspetii nostri sunt rugati sa-si efectueze programarile la receptia Centrului Spa pentru accesul in zona piscinelor. Permitem
folosirea piscinelor pentru un interval de 2 ore/zi.

2 ani

Accesul la Spa cuprinde: piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata, bazin copii, sala de fitness, camera de relaxare, sauna umeda, sauna uscata si infrasauna cu sare de la Praid.
Contracost clientii pot beneficia si de diferite tipuri de masaj la tariful de 70 lei/25’, 100 lei/50’ sau masaj Exceptional la tariful de 150 lei/60’.
Micul dejun este tip bufet sudez, iar in functie de numarul oaspetilor cazati, restul meselor se vor servi sub forma de bufet sau “a la carte” conform valorii alocate in fisa de cont.
Toate mesele, inclusiv micul dejun, se servesc la Fabesca Boutique Hotel & SPA **** ( cca 200 m de Vila Fabesca****).
In perioada 13.07.2021 - 13.09.2021 si in weekend-uri, se pot comercializa doar pachete cu demipensiune (bufet) sau pensiune completa si Spa.
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Stațiunea: Stâna de Vale
Hotel Iadolina 3*
Pret/camera/noapte
mic dejun inclus
Camera dubla
Apartament

12.09.2021 – 28.11.2021
In timpul saptamanii
(duminica-miercuri)
200
275

Week-end
(joi-sambata)
230
320

perioada 04.01 – 31.03.2021
Tip camera
Tarif
Dubla cu mic dejun
285 lei
Facilitati copii :
 0 – 7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar
 7 - 12 ani achita 70 lei/zi beneficiaza de pat suplimentar cu mic dejun
 12 – 14 ani achita 90 lei/zi beneficiaza de pat suplimentar cu mic dejun
Supliment:

 pranz - 40 lei/persoana
 cina - 35 lei/persoana

OFERTA RUSALII
perioada 18.06.2021 – 21.06.2021
Hotel Iadolina
Loc în vila
Tarif adult
Tarif copil cu vârsta cuprinsă
intre 8 și 17 ani

Cazare cu mic dejun +
cina
495 lei/sejur 3 nopti
315 lei/sejur 3 nopti
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Stâna de Vale
Vilele Izvorul Minunilor 3* și Vila Liliacul 3*
VILELE IZVORUL MINUNILOR***

TABARA DE AVENTURA

TABARA MULTISPORT

TABARA LEADERSHIP

18.07.2021 – 23.07.2021, 5 nopti

04.07.2021 – 09.07.2021, 5 nopti

21.08.2021 – 29.08.2021, 8 nopti

1350 lei/copil
Vârsta: 8 – 14 ani

1350 lei/copil
Vârsta: 6 – 12 ani

1650 lei/copil
Vârsta: 13 – 18 ani

Vile***, camere cu 2, 3 sau 4
paturi, grup sanitar propriu,
pensiune completa.

Pret/camera/noapte
Camera dubla
Apartament

Vile***, camere cu 2, 3 sau 4
paturi, grup sanitar propriu,
pensiune completa.

Stana de Vale – Vila Liliacul***
12.09.2021 – 28.11.2021
In timpul saptamanii
(duminica-miercuri)
150
225

Vile***, camere cu 2, 3 sau 4
paturi, grup sanitar propriu,
pensiune completa.

Week-end
(joi-sambata)
180
270

Stana de Vale – Vile Izvorul Minunilor***
12.09.2021 – 28.11.2021
Pret/vila/noapte
In timpul saptamanii
Week-end
(duminica-miercuri)
(joi-sambata)
Vilele I.M. 4, 5, 6 si 7
450
540
Vilele I.M. 1, 2 si 3
300
360
Facilitati copii:
- copil pana in 8 ani in camera cu 2 adulti – gratuitate la cazare, fara pat suplimentar si mic dejun
- copil intre 8-17 ani in camera cu 2 adulti – plateste 50% din pretul unui adult si se asigura pat
suplimentar si mic dejun
Persoana peste 18 ani in camera dubla este considerata adult si achita pret intreg la cazare si masa.
Suplimente masa (se serveste la restaurantul hotelului Iadolina):
- mic dejun: 30 lei/persoana
- pranz: 40 lei/persoana
- cina: 35 lei/persoana

Pret/camera/noapte
Camera dubla

Stana de Vale – Vila Liliacul***
17.01 – 31.03.2021
In timpul saptamanii
(duminica-miercuri)
180

Week-end
(joi-sambata)
200
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Apartament

Pret/vila/noapte
Vilele I.M. 4, 5, 6 si 7

270
Stana de Vale – Vile Izvorul Minunilor***
17.01 – 31.03.2021
In timpul saptamanii
(duminica-miercuri)

300

Week-end
(joi-sambata)

540

600

Vilele I.M. 1, 2 si 3
380
420
Facilitati copii:
- copil pana in 8 ani in camera cu 2 adulti – gratuitate la cazare, fara pat suplimentar si mic dejun
- copil intre 8-17 ani in camera cu 2 adulti – plateste 50% din pretul unui adult si se asigura pat
suplimentar si mic dejun
Persoana peste 18 ani in camera dubla este considerata adult si achita pret intreg la cazare si masa.
Suplimente masa (se serveste la restaurantul hotelului Iadolina):
- mic dejun: 30 lei/persoana
- pranz: 40 lei/persoana
- cina: 35 lei/persoana

Pret/camera/noapte

Stana de Vale – Vila Liliacul***
01.04.2021 – 15.06.2021
In timpul saptamanii
(duminica-miercuri)

Week-end
(joi-sambata)

Camera dubla

150

180

Apartament

220

250

Stana de Vale – Vile Izvorul Minunilor***
01.04.2021 – 15.06.2021
Pret/vila/noapte

In timpul saptamanii
(duminica-miercuri)

Week-end
(joi-sambata)

Vilele I.M. 4, 5, 6 si 7

450

510

Vilele I.M. 1, 2 si 3

280

320

Facilitati copii:
- copil pana in 8 ani in camera cu 2 adulti – gratuitate la cazare, fara pat suplimentar si mic dejun
- copil intre 8-17 ani in camera cu 2 adulti – plateste 50% din pretul unui adult si se asigura pat
suplimentar si mic dejun
Persoana peste 18 ani in camera dubla este considerata adult si achita pret intreg la cazare si masa.
Suplimente masa (se serveste la restaurantul hotelului Iadolina):
- mic dejun: 25 lei/persoana
- pranz: 40 lei/persoana
- cina: 35 lei/persoana

VILA LILIACUL *** - STANA DE VALE
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01.04.2021 – 15.06.2021 Oferta 3+1
PACHETUL INCLUDE:
 4 nopti cazare ( loc in dubla ) -

225 lei/persoana/sejur

Oferta valabila de Duminica – Joi

VILA LILIACUL *** - STANA DE VALE
01.04.2021 – 15.06.2021 Oferta seniori
PACHETUL INCLUDE:
 3 nopti cazare cu demipensiune ( loc in dubla ) -

405 lei/persoana/sejur

SCOALA ALTFEL / EXCURSIE LA MUNTE
STANA DE VALE
Vila Liliacul / Vilele Izvorul Minunilor***
4 nopti/ 5 zile
Ziua 1. Check in orele 16:00, Cina la orele 19:00
Ziua 2. Mic dejun, excursie la Chiscau - Pestera Ursilor si Muzeul Flutur. Pranz la pachet, timp
liber in zona. Cina la orele 19:00.
Ziua 3. Mic dejun, excursie la cascadele Saritoarea Iedutului si Iadolina, si la Izvorul Minunilor.
Pranz la pachet in aer liber. Cina la orele 19:00
Ziua 4. Mic dejun, excursie cu vizita la Pestera Meziad, Rosia Pestera cu Cristale si mina Farcu.
Pranz la pastravarie in Rosia. Cina la orele 19:00
Ziua 5. Mic dejun. Timp liber in statiune, pranz la ora 12, check out orele 13:00.
Loc în vila
Tarif/persoana

Cazare + pensiune completă + Cazare + pensiune completă
transport din Oradea
(fără transport)
745 lei/sejur

615 lei/sejur

Nota!
1. Oferta este valabila in perioada 15.03 – 15.11.2021 (Exceptie Sarbatorile Legale).
2. Tarifele sunt valabile pentru grupuri de minim 15 persoane.
3. Tariful nu include intrarile la obiectivele turistice. La cerere se pot adauga si intrarile la Pestera Ursilor,
Pestera Meziad, Pestera cu Cristale/mina Farcu si Muzeul Flutur la tariful de 60 lei/pers.

OFERTA RUSALII
perioada 18.06.2021 – 21.06.2021
Hotel Iadolina / Vile

Vile

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

Loc în
vila
Tarif
adult
Tarif copil cu vârsta
cuprinsăintre 8 și
17 ani

Cazare cu mic dejun +
cina
495 lei/sejur 3 nopti
315 lei/sejur 3 nopti

Cazare
300 lei/sejur 3
nopti
150 lei/sejur 3
nopti

Vila Liliacul *** din Stana de Vale este in apropierea Vilelor Izvorul Minunilor si in apropierea unei
cascade artificiale, luminata feeric pe timpul noptii. Capacitatea vilei este de 16 locuri
Structura parter:
- cam. 3: camera dubla cu un pat matrimonial, baie proprie cu dus
- cam. 4: camera dubla cu un pat matrimonial, baie proprie cu dus, terasa
- spațiu comun (living)
Structura etaj:
- cam. 5: camera cu pat matrimonial și 1 pat etajat, baie proprie cu cada, terasa
- cam. 6: camera cu pat matrimonial, baie proprie cu dus
- cam. 7: camera dubla cu un pat matrimonial, baie proprie cu dus, terasa
Structura demisol:
- cam. 8: apartament cu living dotat cu coltar extensibil, colt de bucătărie (dotat cu aragaz, mini-frigider,
chiuveta), un dormitor cu pat matrimonial, baie cu dus, terasa.
Pentru copii se pot asigura paturi suplimentare, contra cost

Vilele Izvorul Minunilor***
Situare: Vilele Izvorul Minunilor sunt amplasate in centrul statiunii Stana de Vale, lângă vila Liliacul și
în imediata apropiere a Hotelului Iadolina.
Structura Vila nr. 4, 5 și 7 – 8 locuri / vila:
- 2 camere duble cu pat matrimonial, baie proprie cu dus.
- 1 camera family cu pat matrimonial și 1 pat etajate, baie proprie cu dus.
Vila dispune de bucatarie dotata cu chiuveta, aragaz, frigider și vesela.
Pentru copii se pot asigura paturi suplimentare, contra cost
Structura Vila nr. 6 – 8 locuri:
- 1 camera dubla cu pat matrimonial, baie proprie cu dus.
- 1 camera dubla cu pat twin, baie proprie cu dus.
- 1camera family cu pat matrimonial și 1 pat etajate, baie proprie cu dus.
Vila dispune de bucatarie dotata cu chiuveta, aragaz, frigider și vesela.
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Pentru copii se pot asigura paturi suplimentare, contra cost
Vilele nr. 1 și 2:
Vilele Izvorul Minunilor nr 1 si 2 sunt amplasate in apropierea Hotelului Iadolina*** și sunt formate din
3 camere fiecare (4 - 6 locuri/vila). O vila este compusa dintr-un dormitor cu pat matrimonial, o camera
mica cu pat etajat, living cu coltar extensibil, baie cu dus, bucătărie dotata cu frigider, aragaz, chiuveta și
vesela.
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Suceava
Vila: Alice 4*
Prețuri în regim single/double (pe 1 noapte) pentru anul 2021*
Cam.\Perioadă

Camere5 stele
Apartamente4 stele
Camere4 stele
Camere3 stele

3.01.202131.03.2021
299
lei/cam.
199
lei/cam.
159
lei/cam.
129
lei/cam.

1.04.202114.07.2021
299
lei/cam.
229
lei/cam.
179
lei/cam.
129
lei/cam.

*Prețurile sunt orientative.
**Ofertă de Crăciun: pachet cazare 2 nopți.
***Ofertă de Revelion: pachet cazare 4 nopți

15.07.202114.09.2021
349
lei/cam.
249
lei/cam.
199
lei/cam.
149
lei/cam.

15.09.202110.11.2021
299
lei/cam.
229
lei/cam.
179
lei/cam.
129
lei/cam.

11.11.202122.12.2021
299
lei/cam.
199
lei/cam.
159
lei/cam.
129
lei/cam.

24.12.202125.12.2021*

26.12.202128.12.2021
299
lei/cam.
199
lei/cam.
159
lei/cam.
129
lei/cam.

30.12.202102.01.2022**
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Alte observații:
 Sunt considerați copii persoanele până la 12 ani inclusiv. Persoanele cu vârste de la 13 ani împliniți sunt considerați adulți.
 Micul dejun este opțional. Este bufet suedez și costă 25 lei/persoană/zi.
 Micul dejun pentru bebeluși de la 0-2 ani inclusiv este gratis (nu există în mod obișnuit feluri de mâncare speciale pentru bebeluși dar se
o pot introduce la cerere). Copii cu vârste începând de la 3 ani plătesc prețul normal de mic dejun de 25 de lei/pers./zi.
 Un bebeluș între 0-2 ani inclusiv sau un copil de la 3 ani împliniți până la 12 ani inclusiv poate sta gratis în fiecare cameră, dacă nu existădecât doi
adulți. Excepție fac camerele de 3 stele unde dacă stau deja 2 adulți, un copil nu poate sta în plus.
 În toate camerele se poate pune gratis maxim 1 pătuț (în engleză: crib/cot). Nu se pun paturi suplimentare pentru copii (până la 12 ani) sauadulți.
 Prețurile pentru Camerele de 5 stele sunt valabile pentru unul sau doi adulți + 1 copil cu vârste între 0-12 ani.
 Prețurile pentru Camerele de 4 stele cu un pat dublu + un pat single (nr. 2 și 5) sunt valabile pentru unul sau doi adulți. De asemenea mai sunt
valabile pentru 2 adulți + 1 copil până la 12 ani + 1 bebeluș până la 2 ani. De asemenea, dacă se mai adaugă un adult în plus față de cei doi adulți
inițiali, se plătește 20 lei în plus/noapte, având voie în această situație să mai stea în cameră doar încă un bebeluș (dar nu copil de la 3-12 ani).
 Prețurile pentru Camera de 4 stele cu un pat dublu mare (nr. 8) sunt valabile pentru doi adulți + 1 copil cu vârste între 0-12 ani.
 Prețurile pentru Camerele de 3 stele sunt valabile pentru unul sau doi adulți. De asemenea, daca în cameră este doar un adult mai poate sta
o gratis un copil.
 Prețurile pentru Apartamentele de 4 stele sunt valabile pentru doi adulți + 2 copii. În cazul în care se adaugă un adult peste cei doi adulți inițiali, se
plătește 20 lei în plus/noapte, având voie în această situație să mai stea în cameră doar încă un copil. Dacă peste cei doi adulți inițiali se mai adaugă
încă doi adulți, se plătește în plus 40 de lei/noapte, așadar copii nu mai au voie să stea în această situație.
 Nu sunt acceptate animalele de companie.
 Nu sunt acceptate lumânări sau petale în camere decât doar în mod excepțional cu acordul conducerii.

Camere SUPREM
cu dotări de 5 stele
Camerele cu dotări de 5 stele au o suprafaţă
deosebit de generoasă a camerei şi a băii, dotări
de excepţie.

Camere DELUXE
4 stele
Camerele de 4 stele au o suprafaţă mare a
camerei şi a băii.
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Statiune: Târgu Neamț
Hotel Victoria 3*
Tarife Cazare (fără masa)
TARIFELE FARA MIC DEJUN:
Camera single Camera double regim single
1 pax
1 pax
180 lei

Camera double / double twin
2 pax

180 lei

200 lei

Apartament
1pax

2 pax

3 pax

200 lei

240 lei

280 lei

Micul dejun Continental – 20 lei/ pers.
Toate tarifele sunt exprimate in lei , contin TVA.
Parcare gratuita in parcarea proprie din fata hotelului
Check in/check out: ora 14.00/ ora 12.00
In cazul in care in ultima zi de sejur camerele se elibereaza dupa ora 12.00, se va aplica o taxa suplimentara
astfel: 25% din tariful de receptie pentru intervalul 12.00 – 16.00, 50% pentru intervalul 16.00 – 18.00 si 100%
pentru depasirea orei 18.00.
Facilitati:
- copiii insotiti ,in varsta de pana la 8 ani, beneficiaza de cazare gratuita daca nu se solicita pat separat.
- la grupuri se asigura gratuitate doar la cazare o camera dubla pentru ghid si sofer.
- long stay: la fiecare 20 de nopti consecutive de cazare a 21-a noapte este gratuita.

1/1
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Stațiunea: Transalpina
Hotel Popasul Regelui
Tarife standard
Perioada 9 martie-01 mai 2021:
Camera dbl- 190 lei;
Camera tripla- 250 lei;
Camera cu pat matr + canapea - 280 lei.
Perioada 01 mai- 15 iunie 2021:
Camera dbl- 220 lei;
Camera tripla: 280 lei;
Camera cu pat matr+canapea- 310 lei.
Perioada 15 iunie- 01 sept 2021:
Camera dbl- 250 lei;
Camera tripla- 310 lei;
Camera cu pat matr+canapea- 340 lei.
Perioada 01 sept- 31 dec 2021:
Camera dbl- 190 lei;
Camera tripla - 250 lei;
Camera cu pat matr+canapea- 280 lei.
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Oferta 2020

Oferta Sejur 3 Nopti/4 Zile Pe Transalpina
Mic Dejun – 240 lei/Persoana /sejur
Demipensiune – 450 lei/Persoana /sejur
All Inclusive – 600 lei/Persoana /sejur
Ultra All Inclusive – 750 lei/Persoana /sejur
Parcarea gratuita.🚘
Acces gratuit biciclete.🚴
Acces gratuit bărcuțe cu vâsle.
La aproximativ 20 km este situată Mănăstirea Oașa
La aproximativ 15 km este situată Mănăstirea Țețu
POLITICA TARIFARA COPII:
 Copiii pana la 7 ani au gratuitate la cazare si servicii masa, fara pat suplimentar;
 Copiii intre 7-12 ani fara pat suplimetar:
-100 lei(Demipensiune)
-200 lei (All Inclusive)
-250 lei (Ultra Ull Inclusive)
 Copiii intre 12 – 18 ani achita 50% din tariful unui adult!
Check-in cu cină.
Check-out cu mic dejun.
Nota: Tarifele includ tva si taxe locale
Oferta nu este valabila in timpul sarbatorilor legale si nu se poate suprapune cu alte oferte existente pe site.
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Ranca - Transalpina
Hostel Condor 2*
PERIOADA
2021
Lei/cameră
07.01-22.04
23.04- 10.06
11.06 -01.07
02.07-02.09
03.09-25.11
26.11-23.12
24.12-28.12
Minim 3 nopti
demipensiune
29.12-06.01
Minim 4 nopti
demipensiune

CAMERA
SINGLE

CAMERA
DUBLA
MATRIMONIAL
A

GARSONIE
RA /
SUITA

CAM. 4
LOCURI

CAMERA
DUBLA
DELUXE

APARTAMENT

145
194
97
121
97
145
290

182
230
121
169
121
182
460

242
339
182
242
182
242
569

242
339
182
242
182
242
569

242
290
182
242
182
242
532

303
399
218
303
242
303
569

303

472

617

617

581

653

Micul dejun = 25 lei /pers/zi nu este inclus in tarif , se comanda la cazare
Dejun = 50 lei/ persoana/ zi (se anunta in prealabil: ciorba+fel principal,fruct,desert)
Cina = 40 lei/ persoana/ zi (se anunta in prealabil: fel principal, fruct,desert)
LEGENDA :
 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 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

Hostel Condor** din Ranca - sejurul tau la munte pe Transalpina .
Amplasat in Ranca la o altitudine de 1800 m, in aproapierea bisericutei din lemn si a partiei de schi,
Hostel Condor** ofera oaspetilor sai, pe langa o frumoasa panorama oferita de Varful Papusa si de
padurile de brazi care o inconjoara, 33 de camera duble, triple si qvadruple, precum si parcare gratuita.
Zapada abundenta din timpul iernii, aerul curat si tare, linistea deplina si frumusetea locurilor fac din
aceasta locatie destinatia perfecta pentru o vacanta de vis .
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Stațiunea: Transfăgărășan, jud. Sibiu
Cabana Paltinu - cota 2050
Cabana Bâlea Cascada - cota 1234
camera dubla in regim
single

STRUCTURA
TURISTICA
PALTINU
BALEA CASCADA
PALTINU
BALEA CASCADA
BALEA CASCADA

06.0128.06.

21.0925.10.

26.1018.12.

209
154
231
165
248

BALEA CASCADA
330
363
385
374
PALTINU
330
363
396
374
BALEA CASCADA
330
363
374
352
Tarifele includ TVA si micul dejun in valoare de 20 lei/persoana
Tariful apartamentului include micul dejun si cazarea pentru 2 persoane .
Patul suplimentar se taxeaza cu 55 lei , la care se adauga valoarea micului dejun.
Copiii pana la 7 ani au gratuitate la cazare daca se folosesc paturile existente.
Unitățile de cazare își rezervă dreptul de a modifica tarifele în perioadele aglomerate

352
352
341

330
330
330

suita (4 persoane)
apartament

264
198
297
220
286

31.0820.09.

220
165
242
187
264

camera tripla

231
176
264
198
253

18.0730.08.

242
176
275
198
281

camera cu pat dublu sau 2
paturi

209
165
231
187
242

29.0617.07.

Cabana Paltinu dispune de 34 de locuri în 2 apartamente şi 15 camere din care 8 camere cu două paturi şi 7
camere cu pat dublu.În unele camere se pot monta paturi suplimentare oferite opţional, contra cost.
Apartamentele au living cu canapea extensibilă, mese, fotolii, dormitor separat, grup sanitar propriu cu dus şi
balcoane generoase de unde se pot admira lacul Bâlea, crestele munţilor Făgăraşului, tunelul Bâlea - Capra sau
drumul naţional „Transfăgărăşan”.
Camerele au dulap, birou, scaune, grup sanitar propriu şi balcoane de unde, în funcţie de situarea lor, se pot
admira în totalitate sau parţial aceleaşi peisaje ca şi în cazul apartamentelor.
Toate camerele şi apartamentele sunt dotate cu televizor cu ecran plat, televiziune prin satelit şi cablu şi WiFi
gratuit. Recepţia cabanei se găseşte la barul din restaurant şi are program 8 - 22. În anumite situaţii acest
program poate deveni flexibil, adaptat unor cerinţe de moment.

Cabana Bâlea Cascadă este situată în judeţul Sibiu, la 1234m altitudine, într-o poiană înconjurată de conifere, pe
malul drept al pârâului Bâlea, sub cascada Bâlea, cea mai mare cădere de apă în trepte din Carpaţii României
(peste 60m).
Cabana, aşezată la marginea inferioară a văii glaciare a Bâlii este dominată de la sud-est la sud-vest de vârfurile
Netedu (2351m altitudine), Văiuga (2443m altitudine) şi Iezerul Caprei (2417m altitudine) şi încadrată la est de
muchia Buteanu şi la vest de muchia Bâlii .
Cabana Bâlea Cascada este aşezată lângă drumul naţional „Transfăgărășan”, în imediata apropiere a telecabinei
Bâlea Cascada-Bâlea Lac, la aproape 4 km în linie dreaptă de Bâlea Lac, 8 km de vârful Negoiu şi 10km de vârful
Moldoveanu.
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Stațiunea: Arefu, langa barajul Vidraru, Transfăgărășan
Hotel: Posada – Vidraru 4*
390 lei/cameră/noapte
– Tarifele sunt exprimate în lei / cameră / noapte și includ TVA și micul dejun în valoare de 35 lei / persoană.
– Tarifele nu sunt in perioadele de oferte speciale (1 Mai, Paște, Crăciun, Revelion, Halloween, Sf. Andrei etc).
– Copiii între 0 și 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și la mic dejun, dacă nu solicită pat suplimentar.
Ora hoteliera Hotel Posada Vidraru:
Check-in incepand cu ora 16:00
Rezervarea este garantata pana la ora 20:00.
Check-out pana la ora 12:00
Agora SPA & WELLNESS

Vidraru Bar&Club – un loc animat unde va puteti delecta cu 2 mese biliard, 1 masa de hochei,
darts, tenis de masa, in timp ce savutati o bautura rafinata.
Alte facilitati oferite:
– loc de joaca pentru copii
– parcare supravegheata video si receptie 24h/24h
– internet gratuit in tot hotelul
– seif la Receptie si in camere
– plimbari cu vaporase proprii si catamaran pe Lacul Vidraru (Bilete si informatii privind
programul si tarifele – la receptia hotelului)

Hotelul Posada Vidraru dispune de 50 camere, cu 110 locuri de cazare, repartizate astfel:
– 25 camere duble cu paturi twin
– 15 camere cu pat matrimonial
– 5 apartamente cu pat matrimonial
– 5 camere triple
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Transfăgărășan, Arefu - malul Lacului Vidraru
Hotel: Valea cu Pesti 4*
tip camera

10.02-28.02.2021

01.03-30.06.2021

01.07-30.09.2021

01.10-29.12.2021

camera dubla/ camera twin superior
camera dubla/ camera twin standard
camera single +
camera single standard
garsoniera (2 locuri)
garsoniera (3 locuri)
apartament (2 locuri)
apartament (3 locuri)
apartament (4 locuri)

320
290
290
260
350
430
370
450
510

350
320
320
290
380
460
400
480
540

390
350
360
320
420
500
440
520
580

350
320
320
290
380
460
400
480
540

CAMERA DUBLA superior - camere cu 2 paturi/pat matrimonial, cu vedere catre lac sau vedere catre terenul de sport, cu balcon, baie cu cada, cu AC
CAMERA DUBLA standard – camere mai mici decat camerele duble superior;pot fi cu 2 paturi/pat matrimonial, cu vedere catre lac sau vedere catre terenul de sport, cu balcon/fara balcon sau la mansarda fara balcon, fara AC, baie cu dus/cada (se pot caza maxim 2 adulti + 1 copil 0-10 ani- fara pat suplimentar)
a)
tarifele prezentate includ cazare, mic dejun si acces la piscina, sauna, jacuzzi si TVA
b)
pentru copiii sub 10 ani, daca NU SE DORESTE pat suplimentar sau folosirea canapelelor din apartament si garsoniera, cazarea cu mic dejun este gratuita.
c)
pentru al III-lea loc cu pat suplimentar (canapea) în camera dubla superior sau folosirea canapelelor din apartamente/garsoniere se percepe un supliment de 80 LEI/PERS /ZI – cazare cu mic dejun
si acces SPA
d)
check-in: ora 1600 – 1900; check-out: ora 1200
e)
program mic dejun: 8 - 10; program restaurant: 12 – 22; program zona de agrement: 10 – 22
f)
Hotelul asigura parcarea in limita a 60 locuri de parcare (40 de locuri in zona hotelului si 20 de locuri in parcarea din zona DN7C – 150 m de hotel) in ordinea sosirii la hotel (nu se fac rezervai
pentru locuri de parcare)
g)
IN UNITATEA NOASTRA NU SE VAND TIGARI (in interiorul hotelului - orice spatii - interioare nu se fumeaza)
h)
Internetul functioneaza la parametrii optimi in zona receptiei/lobby-bar; in camere semnalul poate fi fluctuant in functie de traficul total din hotel .
i)
NU SE ACCEPTA ACCESUL CU ANIMALE DE COMPANIE
j)
Nu se accepta introducerea si consumul de bauturi si produse alimentare in restaurant daca nu au fost achizitionate din cadrul acestuia
Facilitati copii cu 1 adult:
1 copil sub 10 ani - camera dubla /garsoniera 2 locuri/ apartament 2 locuri
1 copil peste 10 ani - camera dubla /garsoniera 2 locuri/ apartament 2 locuri
2 copii sub 10 ani - camera dubla/garsoniera 2 locuri/apartament 2 locuri sau camera dubla cu pat suplimentar 80 lei/zi/garsoniera 3 locuri/apartament 3 locuri
2 copii peste 10 ani - camera dubla / garsoniera 2 locuri / apartament 2 locuri sau camera dubla cu pat suplimentar 80 lei/zi, garsoniera 3 locuri (cu folosirea canapelei), apartament 3
locuri (cu folosirea canapelei)
-1 copil sub 10 ani si 1 copil peste 10 ani - camera dubla / garsoniera 2 locuri / apartament 2 locuri sau camera dubla cu pat suplimentar 80 lei/zi, garsoniera 3 locuri (cu folosirea canapelei),
apartament 3 locuri (cu folosirea canapelei)
Facilitati copii cu 2 adulti:
1 copil sub 10 ani - camera dubla / garsoniera 2 locuri / apartament 2 locuri sau camera dubla cu pat suplimentar 80 lei/zi, garsoniera 3 locuri (cu folosirea canapelei), apartament 3
locuri (cu folosirea canapelei)
1 copil peste 10 ani - camera dubla cu pat suplimentar 80 lei/zi, garsoniera 3 locuri (cu folosirea canapelei), apartament 3 locuri (cu folosirea canapelei)
2 copii sub 10 ani - camera dubla cu pat suplimentar 80 lei/zi, garsoniera 3 locuri (cu folosirea canapelei), apartament 3 locuri (cu folosirea canapelei)
2 copii peste 10 ani - camera dubla cu pat suplimentar 80 lei/zi si un mic dejun 30 lei/zi, garsoniera 3 locuri (cu folosirea canapelei) si un mic dejun 30 lei/zi, apartament 3 locuri (cu
folosirea canapelei) si un mic dejun 30 lei/zi
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1 copil sub 10 ani si 1 copil peste 10 ani - camera dubla cu pat suplimentar 80 lei/zi si un mic dejun 30 lei/zi, garsoniera 3 locuri (cu folosirea canapelei) si un mic dejun 30 lei/zi,
apartament 3 locuri (cu folosirea canapelei) si un mic dejun 30 lei/zi
Facilitati copii cu 3 adulti:
1 copil sub 10 ani - camera dubla cu pat suplimentar 80 lei/zi, garsoniera 3 locuri (cu folosirea canapelei), apartament 3 locuri (cu folosirea canapelei)
1 copil peste 10 ani - camera dubla cu pat suplimentar 80 lei/zi si un mic dejun 30 lei/zi, garsoniera 3 locuri (cu folosirea canapelei) si un mic dejun 30 lei/zi, apartament 3 locuri (cu
folosirea canapelei) si un mic dejun 30 lei/zi
2 copii sub 10 ani - camera dubla cu pat suplimentar 80 lei/zi si un mic dejun 30 lei/zi, garsoniera 3 locuri (cu folosirea canapelei) si un mic dejun 30 lei/zi, apartament 3 locuri (cu
folosirea canapelei) si un mic dejun 30 lei/zi
2 copii peste 10 ani - camera dubla cu pat suplimentar 80 lei/zi si doua mic dejun 30 lei/zi, garsoniera 3 locuri (cu folosirea canapelei) si doua mic dejun 30 lei/zi, apartament 3 locuri (cu
folosirea canapelei) si doua mic dejun 30 lei/zi
1 copil sub 10 ani si 1 copil peste 10 ani - garsoniera 3 locuri (cu folosirea canapelei) si se achita 4 locuri, apartament 4 locuri (cu folosirea canapelei)
pentru perioadele: Pasti 2021, 1 Mai 2021, Rusalii 2021, Sf. Marie 2021, Craciun 2021 si Revelion 2022 se vor practica tarife speciale

Complexul turistic „Valea cu Pesti“ 4*, situat pe malul Lacului Vidraru, pe Transfagarasan, la numai 8 km de Barajul Vidraru si 38 km de Curtea de Arges, va ofera
servicii de cazare in 60 de camere (duble, garsoniere si apartamente) Restaurantul hotelului, cu o capacitate de 160 locuri va ofera o gama variata de preparate culinare atat din
bucataria traditionala romaneasca, argeseana, cat si din bucataria internationala. Hotelul Valea cu Pesti 4* va ofera si servicii suplimentare ca: piscina interioara, sauna, jacuzzi,
bowling, biliard, ping-pong, sala de conferinte cu capacitate de 80 locuri, internet wireless, sala multifunctionala.
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Transfăgărășan, Cartisoara
Pensiunea: Casa Mosului
INDIVIDUAL

TIPUL
CAMEREI
STANDARD

TARIF
275 LEI

SINGLE
Sezon 15.06-30.10
275 lei
STANDARD

275 LEI

DUBLA
Sezon 15.06-30.10
303 lei
TRIPLA

STANDARD

358 LEI
Sezon 15.06-30.10
380 lei

La Casa Mosului va putem servi si masa dupa cum urmeaza:
mic dejun 29 lei/pers (include ceaiul si laptele) Extras: cafea expresso 5 lei,
cappuccino 7 lei, cina 49 lei / pers
Se gateste intotdeauna proaspat si doar pentru oaspetii din pensiune.
Marea majoritate a produselor sunt de casa si din zona noastra.
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Turda
Pensiunea: Restaurant Sarea-n Bucate 5*
Perioada :

Tip cameră
Single
+ mic dejun
250 lei/noapte
190 lei/noapte

Double
+ mic dejun
310 lei/noapte
250 lei/noapte

Triple
+ mic dejun
350 lei/noapte
310 lei/noapte

Junior Suite
+ mic dejun
442 lei/noapte
420 lei/noapte

Family Suite
+ mic dejun
484 lei/noapte
442 lei/noapte

15.06. - 15.09.
01.01. - 14.06. și
16.09. - 31.12.
Situată chiar în inima Transilvaniei, vizavi de faimoasa Salină Turda, pensiunea Sarea-n Bucate
(Crama la Salina) oferă unităţi de cazare cu restaurant, bar, acces gratuit la WiFi în toate zonele, precum şi
parcare privată gratuită.
Fiecare unitate de cazare de la Sarea-n Bucate oferă aer condiţionat şi are TV cu ecran plat cu canale
prin cablu, cutie de valori şi baie privată cu duş. Unele unități au zonă de relaxare, unde vă puteți destinde
după o zi plină.
-

FACILITĂŢI COPII
copiii până la 2 ani au reducere 100% la micul dejun, dar nu au dreptul la pat propriu;
copiii de la 2 la 7 ani beneficiaza de cazare gratuita daca nu solicita pat suplimentar, dacă solicita pat
suplimentar achita 50% din tariful de cazare a unui adult, iar pentru mic dejun se achită 50%;
copiii intre 7 – 10 ani achită 50% din tariful de cazare a unui adult in cazul solicitarii de pat
suplimentar şi 100% micul dejun;
copiii de peste 10 ani nu beneficiază de reducere la cazare şi mic dejun.

Informații importante:
Camera de hotel este disponibilă pentru client incepând cu ora 15.00 şi eliberata de acesta la ora
12.00 în ziua plecarii, orice intarziere mai mare de 30 minute peste ora la care trebuie eliberata camera
implicand plata a unei zile de cazare suplimentare.
Pensiunea nu răspunde de furturile privind bunurile nesupravegheate ale clientilor.
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Turda
Pensiunea Salina Gymnasium 4* (margarete)
Tarife cazare extrasezon – pana in 14 Iunie
Tip camera
Camera Single Standard
Camera Dubla Standard
Camera Single Superior
Camera Dubla Superior
Apartament in regim Single
Apartament in regim Double
Tarifele includ TVA de 5% si taxa hoteliera de 2%
Tarife cazare sezon – 15 Iunie-14 Septembrie
Tip camera
Camera Single Standard
Camera Dubla Standard
Camera Single Superior
Camera Dubla Superior
Apartament in regim Single
Apartament in regim Double
Tarifele includ TVA de 5% si taxa hoteliera de 2%

Tarif
198
231
253
286
286
330

Tarif
231
264
297
330
330
374

Suplimentar
Persoana a 3-a si a 4-a in Camera Dubla Superior 14+ ani – 100 lei/persoana
Persoana a 3-a si a 4-a in Apartament 14+ ani – 110 lei/persoana
Copil 4-13 ani – 70 lei
Copil 0-3 ani in patut la cerere – 50 lei
Copil 0-3 ani fara patut la cerere – gratuit
*Tarifele sunt valabile pana in data de 30 Decembrie 2021

Pensiunea Salina Gymnasium vă pune la dispoziție opt camere și un apartament, toate fiind dotate și utilate astfel
încât să vă puteți bucura de confortul dorit pe întreaga durată a sejurului. Ele se pot rezerva și ocupă în regim single,
double, triple sau family. Micul dejun este inclus în preț. Check-in-ul se poate face după ora 15.00, iar check-out-ul
până la ora 11.00. Programul în recepție este cuprins între orele 7.00-19.00.
Camerele noastre au un design modern, ergonomic și funcțional. Sunt dotate cu pat dublu mare, televizor (ecran
LED), baie cu duș și minibar, toate pentru ca oaspeții noștri să simtă la fel de bine precum acasă.
În plus față de dotările moderne,zidurile groase ale clădirii istorice asigură o temperatură confortabilă în perioadele
călduroase ale anului.
Serviciile pe care le oferim și facilitățile pe care le veți întâlni la noi atunci când ne veți vizita vor confirma cele 4
margarete cu care pensiunea noastră a fost clasificată. Camerele sunt spațioase și utilate cu toate cele necesare
confortului zilnic. Avem o sală pentru servirea mesei iar la mansardă și o sală spațioasă în care putem găzdui
conferințe, prezentări, cursuri, dineuri, team-buildinguri, capacitatea acestei săli fiind de 35 de persoane.
În timpul petrecut la noi, vă puteţi oferi răgazul unor ore de lectură în biblioteca noastră și bucuria mişcării în sala de
ping-pong.
Punem la dispoziţia oaspeţilor noştri parcarea amenajată în curtea interioară a pensiunii, spaţiul de joaca pentru
copii si foişorul din curte.
De asemenea, în incinta parcării, cliențili beneficiază de o stație de încărcare electrică performantă de la 22 kW, pe
care o pot folosi pe parcursul șederii la pensiunea noastră.
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Stațiunea: Valea Doftanei, Tesila - jud. Prahova
Pensiunea: ATRA

01.06.2021-31.10.2021- Duminica-Miercuri inclusiv: 500 Ron + cina de 150 Ron/persoana- demipensiune (3
preparate cu apa plata si cate un pahar prosecco; avem 4 variante de cina prestabilita). Putem oferi si pranz la
acelasi tarif (3 preparate cu apa plata si cate un pahar prosecco).
Joi -500 Ron- cazare cu mic dejun.In fiecare joi servim cina fine dining (3 preparate
cu asociere de vin) urmata de un foc de tabara la tariful de 250 Ron/persoana.Meniul a la carte este inchis seara
deoarece toti oaspetii servesc aceasta cina al carei cost se adauga la costul cazarii cu mic dejun.
- Weekend – pachet ”Weekend fine dining by MasterCard”: 2550 Ron- Weekend
(vineri -duminica- 2 nopti)– pachet Weekend fine dining by MasterCard: 2550 Ron, tarif ce include mic dejun, o
cina fine dining vineri, iar sambata cina fine dining/tasting menu cu wine pairing ( 5 preparate fiecare avand
vinul asociat chiar si desertul). Am creat acest concept culinar pentru a oferi oaspetilor nostri o experienta fine
dining intima si exploratoare a tuturor simturilor, cu preparate si vinuri menite sa intensifice placerea de a lua
masa cu cei dragi, in inima muntilor, pe malul lacului Paltinu.
-Ivory week- 750 Ron cu md ; Weekend –2850 Ron–pachet ”Weekend fine dining by
MasterCard”
Check in-ul se va face la ora 14:00 iar check out-ul la ora 12:00.
Tarifele contin TVA. Accesul la baza de relaxare este inclus in tarif. Pensiunea dispune de 9 camere.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

FACILITATI PENSIUNE
Cazare 9 camere
Lounge in aer liber
Parcare gratuita
Sala de sedinte panoramica
Restaurant gourmet
Wi-Fi gratuit
Terasa de vara
Sezlonguri, hamace, biciclete, caiac

Fiind asezata intr-un loc izolat, departe de aglomeratia si traficul zonelor turistice din Valea Prahovei, ATRA este o destinatie
ideala pentru cei care isi doresc sa se deconecteze de cotidian si potrivita celor care vor sa isi mute biroul in natura.
Pensiunea ATRA ofera activitati variate pentru turisti cu diferite interese.
Oaspetii pensiunii se pot bucura de o zona de relaxare cu hamace si sezlonguri asezate chiar pe malul lacului Paltinu. Cei
care isi doresc sa petreaca timpul liber intr-un mod activ, pot opta pentru trasee montane ghidate, ciclism montan ( 10 bicilete
care pot fi inchiriate gratuit de la receptie), offroad ( inchiriere contra cost ATV uri), caiac ( serviciu oferit gratuit), activitatea
VINOpictura cu degustare de vin si cascavea. Gurmanzii insa, pot opta pentru experiente culinare de la fine dining cu meniuri
de degustare complexe, special concepute de bucatarul Chef Ionut Gagiu, pana la degustari de cascavea si vin fiert la focul de
tabara.
In ceea ce priveste masurile de igiena sunt implementate toate normele pentru sanatatea oaspetilor si a echipei Atra ( veti
primi un regulament si un chestionar ce va trebui completat si semnat pe propria raspundere). Acestea sunt mentionate si
online, pe site si pe retelele de socializare. Avand in vedere contextul actual, in cazul in care vor aparea restrictii neasteptate
de calatorie sau probleme de sanatate, plata avansului va fi creditata integral pentru o viitoare rezervare planificata de
comun acord.
OFERTA CONFERINŢE -01.01.2021 – 31.12.2021
Pensiunea Atra Doftana vă oferă posibilitatea organizării de conferinţe şi simpozioane într-un mediu deosebit.
Pentru conferinţe putem preciza că sala noastra deţine dotările standard pentru astfel de echipamente (ecran, videoproiector,
flipchart).
Vă invităm a ne vizita complexul pentru a vă convinge la faţa locului de condiţiile oferite de noi.
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VILA: UNO

Vila UNO- tarif: 1500 Ron/ noapte cu mic dejun inclus, ocupare 2-4 persoane. Pentru fiecare persoana
confirmata in plus pana la maxim 6 se va suplimenta tariful cu 150 Ron/ noapte/ persoana mic dejun
inclus.In weekend uri ( vineri si sambata inclusiv), tariful este de 1600 Ron/ noapte cu mic dejun inclus.
Costul cinei de vineri pentru ocupantii vilei UNO este de 200 Ron/ persoana si costul cinei fine dining de
sambata cu asociere de vin la 385 Ron/ persoana.

Vila UNO are 2 dormitoare cu pat matrimonial fiecare avand baia aferenta plus inca o baie la
parter, kichineta si un living. In partea de relaxare pot fi amplasate pana la 3 saltele amenajate
ca pat.
Check in-ul se va face la ora 14:00 iar check out-ul la ora 12:00.
Pentru masa de pranz/ cina se poate comanda din meniul a la carte. Cina este prestabilita (2 tipuri de
preparat, desert, apa plata si un pahar de prosecco) iar costul acesteia este de 150 Ron TVA inclus/
persoana/ seara .Oaspetii pot alege din 4 variante de meniu.
Mentionez ca este interzisa consumarea in incinta pensiunii a mancarii si bauturilor, altele decat cele
furnizate de catre pensiune.

Vila are 2 dormitoare cu pat matrimonial, 2 bai, kichineta si un living. In partea de relaxare
sunt amplasate 3 saltele amenajate ca pat.
Oaspetii pot face plimbari cu biciclete care se vor inchiria gratuit la Receptie

Vila MIRA
15.04.2021-31.05.2021: - Camera dubla- Duminica-Joi inclusiv: 390 Ron/ noapte+ meniu a la carte/ cina
de 150 Ron/ persoana optional la Atra
- Joi - 890 Ron- cazare cu mic dejun si cina fine dining – defalcate: 390 Ron + 250
Ron/ persoana – cina fine dining (3 preparate cu asociere vin si foc de tabara)
- Weekend – pachet Weekend fine dining by MasterCard: 2400 Ron (450/
noapte+200 Ron cina vineri+ 450 Ron/ pers. Cina fine dining sambata)
Camera single-280 Ron/ noapte cu mic dejun -week si in weekend: pachet
Weekend pachet fine dining: 1210 Ron
- Apartamente - Duminica-Joi inclusiv: 600 Ron/ noapte+ meniu a la carte/
cina de 150 Ron/ persoana optional la Atra
- Joi -1100 Ron- cazare cu mic dejun si cina fine dining (600 Ron/noapte cu mic
dejun inclus + optional: 250 Ron/ persoana – cina fine dining (4 preparate cu asociere vin si foc de tabara)
- Weekend – pachet Weekend fine dining by MasterCard: 2800 Ron (750 Ron
cazarea/ noapte + 200 Ron/ pers.-cina vineri +450 Ron/ pers.- cina sambata)

01.06-31.10.2021: - Camera dubla- Duminica-Joi inclusiv: 450 Ron/ noapte+ meniu a la carte/
cina de 150 Ron/ persoana optional la Atra
- Joi - 950 Ron- cazare cu mic dejun si cina fine dining – preturi defalcate:
450 Ron + 250 Ron/ persoana – cina fine dining (3 preparate cu asociere vin si foc de tabara)
- Weekend – pachet “Weekend fine dining by MasterCard”: 2550 Ron
- Camera single-280 Ron/ noapte cu mic dejun -week si in weekend:
pachet Weekend fine dining: 1210 Ron
-Apartamente- Duminica-Joi inclusiv: 600 Ron/ noapte+ meniu a la carte/
cina de 150 Ron/ persoana optional la Atra
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- Joi -1100 Ron- cazare cu mic dejun si cina fine dining (600 Ron + 250
Ron/ persoana – cina fine dining (3 preparate cu asociere vin si foc de tabara)
- Weekend – pachet “Weekend fine dining by MasterCard”: 3000 Ron
•
•

Mesele din cursul saptamanii sunt optionale la ATRA
In weekend pachetul include cazare cu mic dejun si cinele fine dining de la pensiunea Atra.
Asiguram transportul gratuit la cina daca oaspetii nu doresc sa ajunga cu masina proprie la
restaurantul Atra.

Mesele din cursul saptamanii sunt optionale la ATRA
In weekend pachetul include cazare cu mic dejun si cinele fine dining de la pensiunea Atra. Asiguram
transportul gratuit daca oaspetii nu doresc sa ajunga cu masina proprie la restaurantul Atra.
PROGRAM
• Ziua de cazare incepe la ora 14.00 (check-in) si se incheie la 12.00 (check-out);
• Programul de receptie cazari si decazari: 10.00 – 18.00;
• Self check-in daca va cazati intre 18.00 si 24.00 – cheia se va gasi pe receptie intr-un plic cu
instructiuni, program restaurant si un numar de telefon al persoanei de contact.
ORE DE FUNCTIONARE RESTAURANT
• Mic dejun: 8.30 – 10.00
Restul meselor se vor servi la Atra:
• Pranz: 12:30 – 17:30
• Cina: 19:00 – 21.30
•
•

PLATI SI TARIFE
• Capacitatea maximă pentru un patut de copil este de 1 piesa,
• Copiii cu varsta cuprinsa intre 0-7 ani , beneficiaza de gratuitate cazare si mic dejun (fara pat
suplimentar).
REZERVARI SI ANULARI
✓ Tarifele din timpul saptamanii (Duminica- Joi) sunt pentru camera double / single / apartamente pe noapte, cu
mic dejun inclus. Cina pot fi inclusa la cerere si va fi servita la ATRA. Pret special luni – miercuri: 150 RON/
persoana; joi: 250 RON/ persoana, cina fine dining (4 preparate cu asociere vin si foc de tabara). In weekend
pachetul include cazare cu mic dejun si cinele fine dining de la pensiunea Atra. Asiguram transportul gratuit
daca oaspetii nu doresc sa ajunga cu masina proprie la restaurantul Atra.
• In weekend rezervarile se fac pentru un minim de 2 nopti (vineri si sambata), iar daca se renunta la una
din ele se vor achita ambele indiferent de motivul anularii.
• La anularea rezervarii in termen mai mic de 2 saptamani, valoarea avansului nu este returnabila,
iar rezervarea va fi reprogramata pentru o perioada de 6 luni, in functie de disponibilitati. Daca
anularea se face cu mai putin de 3 zile inainte de sosire se va incasa prima noapte de cazare din
pachet, urmand ca pentru diferenta sa se faca o noua programare in urmatoarele 6 luni, in
functie de disponibilitati.
• In urma confirmarii rezervarii, se achita suma intreaga avans. In caz de neprezentare, aceasta suma se
va pierde;
*Avand in vedere contextul actual (Covid), in cazul in care vor aparea restrictii neasteptate de
calatorie sau probleme de sanatate, plata avansului va fi creditata integral pentru o viitoare
rezervare.
• Daca rezervarea nu este garantata printr-o plata sau un card de credit, iar sosirea nu se va efectua pana
la ora 14.00, ne rezervam dreptul de a o anula;
• Neachitarea avansului in termenul scadent, duce la anularea rezervarii.
FACILITATI
Pentru momentele de relaxare la MIRA veti gasi:
• Gradina amenajata in sezonul cald cu pufuri, sezlonguri si hamace
• Piscina
• Terasa panoramica cu zona de lounge
• Sala de sedinta
• Restaurant gourmet cu meniu fine dining – la pensiunea ATRA
• Parcare gratuita
• Echipamente de sport: caiac, biciclete, badminton , inchiriere ATV uri la cerere
• Loc de joaca pentru copii ( 2 leagane, tobogan, trambulina)
• Teren badminton
DOTARI CAMERA:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

suprafata camera- 20mp
suprafata apartamente- 28-32mp
apa plata Dorna 0,75 ml
halat de baie (apartamente si la cerere in celelalte tipuri de camere) si papuci
produse baie gama RITUALS ( gel de dus, sampon, lotiune corp, balsam par, sapun, un kit ce include:
casca dus, dischete demachiante si betisoare de urechi)
TV diagonala 101cm (cu peste 200 de canale)
Wi-Fi
uscator de par
la cerere: fier de calcat, masa de calcat, uscator haine.
Camerele NU sunt dotate cu: frigider/ minibar si aer conditionat
curatenie in camera la cerere

ANIMALE DE COMPANIE
Nu se accepta animale de companie;
FUMATUL
Fumatul nu este permis in interiorul pensiunii si nici in camere, doar in spatiile special amenajate de pe terase.
NOTIFICARE PENTRU UTILIZATORI
Accesând formularul de cerere de rezervare prin care vă transmiteţi datele personale în vederea efectuarii unei
cereri de disponibilitate, declaraţi că sunteţi de acord cu următoarele:
• Ca datele personale solicitate să fie colectate, stocate şi prelucrate de către ATRA DOFTANA;
• Ca datele personale să fie utilizate pe o perioadă nedeterminată în vederea unor contactări
ulterioare;
SIGURANTA OBIECTELOR PERSONALE
Nu ne asumam nici un fel de raspundere pentru obiectele uitate sau pierdute in pensiune. Daca sunt gasite in
camera sau spatiile comune vor fi trimise prin curier cu plata la adresa mentionata.
BICICLETE SI CAIAC
Precedent inchirierii bicicletelor si/sau caiacului, se va completa o fisa cu asumarea raspunderii pentru ulterioare
accidente; In cazul producerii pagubelor obiectelor inchiriate, acestea se vor achita, odata cu constatarea lor.
SIGURANTA
In caz de nevoie, in timpul noptii, puteti accesa butonul de panica de la receptie.
Accesul copiilor la piscina (2.5m adancime) se face doar in prezenta adultilor si sub supravegherea si
responsabilitatea acestora.
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Vatra Dornei
HOTEL: Bradul 3 *

ODIHNA SI TRATAMENT
Valabilitate 10 ianuarie – 15 decembrie 2021

170 lei/ persoana/ zi/ loc in camera dubla
190 lei/ zi/ dubla in regim single
190 lei/ persoana/ zi/ loc in apartament
Servicii incluse: cazare (se poate opta pentru un sejur de minim 6 nopti), pensiune completa – meniu fix*, 3
proceduri de tratament /zi/pers. (bai de carbon**, bai de plante, bai Stanger, impachetare parafina, mofeta artificiala,
curent Trabert, curent interferential, solux).
Facilitati: acces la piscina si sala de fitness ***.
Nota - turistii care prezinta urmatoarele acte: adeverinta de la locul de munca/ cupon de pensie, bilet de trimitere tip si
card de sanatate activat, pot beneficia prin sistemul asigurarilor sociale de sanatate de 2 proceduri/zi (magnetoterapie,
laser, ultrasunet, ionizari, unde scurte, curenti diadinamici, bai galvanice, gimnastica medicala, masaj, drenaj limfatic,
elongatie) in limita plafonului.
Pentru copiii care insotesc 2 adulti :
- cu varsta intre 0 – 6 ani cazare gratuita (nu se asigura pat suplimentar), se achita ½ din valoarea meselor (25
lei/zi/copil);
- cu varsta intre intre 6 ani (impliniti) – 14 ani, cazare cu/ fara pat suplimentar, se achita ½ din serviciile de cazare si
masa (62.50 lei/zi/copil);
- peste 14 ani (impliniti) cazare cu/ fara pat suplimentar, se achita integral cazare si masa (125 lei/zi/copil);
- pentru turistii care solicita tratament pentru copii, tariful pentru 3 proceduri este de 45 lei/zi/copil.
* daca se doreste servirea mesei in sistem bufet suedez, tariful se suplimenteaza cu 80 lei/pers./zi.
** sectia de bai de carbon va fi disponibila din luna iunie 2021.
***accesul la piscina si sala de fitness pe durata pachetului turistic este considerat facilitate gratuita a pachetului si
prin urmare daca vor exista restrictii de functionare a centrelor SPA interioare, nu vom putea oferi aceasta facilitate
si nici nu se poate compensa cu alte servicii turistice.
Taxa hoteliera se achita la receptia hotelului in ziua cazarii : 1,5 lei/persoana pentru fiecare zi de sejur si 0,5
lei/persoana pentru copiii peste 6 ani, studenti, pensionari.
Taxa salvamont se achita la receptia hotelului in ziua cazarii in valoare de 5 lei/ persoana/ sejur.
Hotelul dispune de parcare cu plata.
Conditii de plata: Pentru rezervare ferma, se va achita un avans de 50% din valoarea pachetului de servicii in 5
zile lucratoare de la data emiterii facturii proforme, iar diferenta se va achita cu 5 zile lucratoare inainte de sosirea
turistilor. In cazul anularii rezervarii/neprezentarii turistilor suma achitata nu se restituie, se considera avans pentru
rezervari viitoare.

Acest hotel are un complex wellness mare cu o piscină şi saună. Hotelul este situat în staţiunea Vatra Dornei şi oferă
acces gratuit la internet Wi-Fi şi parcare gratuită.
Toate camerele Hotelului Bradul sunt dotate cu mobilier modern, TV prin cablu, minibar şi baie privată cu cadă şi
articole de toaletă.
Restaurantul Hotelului Bradul serveşte preparate culinare româneşti şi internaţionale, într-o ambianţă elegantă.
Oaspeţii pot lua telescaunul până în partea de sus a pârtiei Dealul Negru, care se află la altitudinea de 1300 metri. Există
mai multe pârtii de schi pentru schiori începători şi intermediari.
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WEEKEND RELAX
Valabilitate 11 iunie – 26 septembrie 2021

o 250 lei/ persoana/pachet/ loc in camera dubla
o 390 lei/ pachet/ dubla in regim single
o 390 lei/ persoana/pachet/ loc in apartament
Pachetul include: 2 nopti cazare cu mic dejun bufet suedez (vineri-duminica), bonus o sedinta masaj de relaxare/
terapeutic (30 min.)*/*** in incinta centrului SPA.
Facilitati: acces la piscina si sauna**/***.
Pentru copiii care insotesc 2 adulti :
- cu varsta intre 0 – 2 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa (nu se asigura pat suplimentar);
- cu varsta intre 2 (impliniti) – 6 ani cazare gratuita (nu se asigura pat suplimentar), se achita ½ din
valoareameselor (30 lei) ;
- cu varsta intre intre 6 ani (impliniti) – 14 ani, cazare cu/ fara pat suplimentar, se achita ½ din pachet (125 lei);
- peste 14 ani (impliniti) cazare cu/fara pat suplimentar, pachetul se achita integral.
* masajul de relaxare/ terapeutic se efectueaza doar in zilele de sambata intre orele 16.00 - 20.00 pe baza de programare.
** acces la piscina si sauna pe baza de programare in timpul orelor de functionare.
*** masajul de relaxare si accesul la piscina, sauna pe durata pachetului turistic sunt considerate facilitati gratuite a pachetului si prin urmare daca vor
exista restrictii de functionare a centrelor SPA interioare, nu vom putea oferi aceaste facilitati si nici nu se pot compensa cu alte servicii turistice.

Taxa hoteliera se achita la receptia hotelului in ziua cazarii : 1,5 lei/persoana pentru fiecare zi de
sejursi 0,5 lei/persoanapentru copiii peste 6 ani, studenti, pensionari.
Taxa salvamont se achita la receptia hotelului in ziua cazarii in valoare de 2
lei/ pers/ sejur.Hotelul dispune de parcare cu plata.
Conditii de plata : Pentru rezervare ferma, in 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii proforme
seva achita un avansde 50% din valoarea pachetului de servicii, iar diferenta se va achita cu 5 zile
lu-cratoare inainte de sosirea turistilor.
In cazul anularii rezervarii in mai putin de 48 de ore de la data sosirii turistilor, suma achitata
sepierde integral, iarrezervarea se anuleaza.
In cazul neprezentarii turistilor se anuleaza rezervarea si nu se restituie sumele de bani platite.

HAI LA BAI
Valabilitate 10 ianuarie – 30 iunie 2021, 1 septembrie – 15 decembrie 2021

750 lei/ persoana/ pachet/ loc in camera dubla
950 lei/ pachet/ dubla in regim single
Servicii incluse: 5 nopti cazare, pensiune completa - meniu fix*, 1 procedura de tratament /zi (bai de carbon**, bai
de plante, bai Stanger, impachetare parafina, mofeta artificiala, curent Trabert, curent interferential, aerosol, solux).
Facilitati: acces la piscina.
Nota: turistii trebuie sa prezinte la hotel dovada de asigurat (adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie), bilet
de trimitere de la medicul de familie si card de sanatate activat pentru servicii medicale in sistemul asigurarilor sociale
de sanatate (2 proceduri/zi x 5 zile lucratoare – magnetoterapie, laser, ultrasunet, ionizari, unde scurte, curenti
diadinamici, bai galvanice, gimnastica medicala, masaj, drenaj limfatic, elongatie). Turistii care nu prezinta toate aceste
documente pot efectua tratament doar daca achita la receptie contravaloarea procedurilor recomandate de medic.
*Daca turistul doreste servirea mesei in sistem bufet suedez, tariful se suplimenteaza cu 80 lei/pers/zi.
** Sectia de bai de carbon va fi disponibila din luna iunie 2021
***accesul la piscina pe durata pachetului turistic este considerat facilitate gratuita a pachetului si prin urmare daca vor
exista restrictii de functionare a piscinelor interioare, nu vom putea oferi aceasta facilitate si nici nu se poate compensa
cu alte servicii turistice.
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Taxa hoteliera se achita la receptia hotelului in ziua cazarii : 1,5 lei/persoana pentru fiecare zi de sejur si 0,5
lei/persoana pentru copiii peste 6 ani, studenti, pensionari.
Taxa salvamont se achita la receptia hotelului in ziua cazarii in valoare de 5 lei/ pers/ sejur.
Hotelul dispune de parcare cu plata.
Conditii de plata : Pentru rezervare ferma, in 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii proforme se va achita un
avans de 50% din valoarea pachetului de servicii, iar diferenta se va achita cu 5 zile lucratoare inainte de sosirea
turistilor.
In cazul anularii rezervarii in mai putin de 48 de ore de la data sosirii turistilor, suma achitata se pierde integral, iar
rezervarea se anuleaza.
In cazul neprezentarii turistilor se anuleaza rezervarea si nu se restituie sumele de bani platite.

DECADA BALNEARA
Valabilitate 10 ianuarie – 31 mai 2021, 1 octombrie – 15 decembrie 2021

1000 lei/ persoana/ pachet/ loc in camera dubla
1250 lei/ pachet/ dubla in regim single
Servicii incluse: 9 nopti cazare, pensiune completa – meniu fix*.
Facilitati: acces la piscina.
Nota: turistii trebuie sa prezinte la hotel dovada de asigurat (adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie), bilet
de trimitere de la medicul de familie si card de sanatate activat pentru servicii medicale in sistemul asigurarilor sociale
de sanatate (3 proceduri/zi x 7 zile lucratoare – magnetoterapie, laser, ultrasunet, ionizari, unde scurte, curenti
diadinamici, bai galvanice, gimnastica medicala, masaj, drenaj limfatic, elongatie). Turistii care nu prezinta toate aceste
documente pot efectua tratament doar daca achita la receptie contravaloarea procedurilor recomandate de medic.
*Daca turistul doreste servirea mesei in sistem bufet suedez, tariful se suplimenteaza cu 80 lei/pers/zi.
***accesul la piscina pe durata pachetului turistic este considerat facilitate gratuita a pachetului si prin urmare daca vor
exista restrictii de functionare a piscinelor interioare, nu vom putea oferi aceasta facilitate si nici nu se poate compensa
cu alte servicii turistice.
Taxa hoteliera se achita la receptia hotelului in ziua cazarii : 1,5 lei/persoana pentru fiecare zi de sejur si 0,5
lei/persoana pentru copiii peste 6 ani, studenti, pensionari.
Taxa salvamont se achita la receptia hotelului in ziua cazarii in valoare de 5 lei/ pers/ sejur.
Hotelul dispune de parcare cu plata.
Conditii de plata : Pentru rezervare ferma, in 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii proforme se va achita un
avans de 50% din valoarea pachetului de servicii, iar diferenta se va achita cu 5 zile lucratoare inainte de sosirea
turistilor.
In cazul anularii rezervarii in mai putin de 48 de ore de la data sosirii turistilor, suma achitata se pierde integral, iar
rezervarea se anuleaza.
In cazul neprezentarii turistilor se anuleaza rezervarea si nu se restituie sumele de bani platite.

O SAPTAMANA DE REFACERE
Valabilitate 10 ianuarie – 31 mai 2021, 1 octombrie – 15 decembrie 2021

650lei/ persoana/ pachet/ loc in camera dubla
790 lei/ pachet/ dubla in regim single
Servicii incluse: 6 nopti cazare cu demipensiune (mic dejun si cina) – meniu fix.
Facilitati: acces la piscina.
Nota: turistii trebuie sa prezinte la hotel dovada de asigurat (adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie),
bilet de trimitere de la medicul de familie si card de sanatate activat pentru servicii medicale in sistemul asigurarilor
sociale de sanatate (3 proceduri/zi x 5 zile lucratoare – magnetoterapie, laser, ultrasunet, ionizari, unde scurte, curenti
diadinamici, bai galvanice, gimnastica medicala, masaj, drenaj limfatic, elongatie). Turistii care nu prezinta toate
aceste documente pot efectua tratament doar daca achita la receptie contravaloarea procedurilor recomandate de
medic.
*Daca turistul doreste servirea mesei in sistem bufet suedez (mic dejun si cina), tariful se suplimenteaza cu 50
lei/pers/zi.
***accesul la piscina pe durata pachetului turistic este considerat facilitate gratuita a pachetului si prin urmare daca vor
exista restrictii
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de functionare a piscinelor interioare, nu vom putea oferi aceasta facilitate si nici nu se poate compensa cu alte servicii
turistice.
Taxa hoteliera se achita la receptia hotelului in ziua cazarii : 1,5 lei/persoana pentru fiecare zi de sejur si 0,5
lei/persoana pentru copiii peste 6 ani, studenti, pensionari.
Taxa salvamont se achita la receptia hotelului in ziua cazarii in valoare de 5 lei/ pers/ sejur.
Hotelul dispune de parcare cu plata.
Conditii de plata : Pentru rezervare ferma, in 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii proforme se va achita un
avans de 50% din valoarea pachetului de servicii, iar diferenta se va achita cu 5 zile lu- cratoare inainte de sosirea
turistilor.
In cazul anularii rezervarii in mai putin de 48 de ore de la data sosirii turistilor, suma achitata se pierde integral, iar
rezervarea se anuleaza.
In cazul neprezentarii turistilor se anuleaza rezervarea si nu se restituie sumele de bani platite.

TARIFE STANDARD
Tarife valabile in perioada 03 ian. - 28 dec. 2021 inclusiv, exprimate in lei, pentru o persoana,
pe zi, cu mic dejun -bufet suedez inclus.
Cazare 3*
03 ian. –
1 martie –
01 mai –
01 oct.21 dec.cu mic dejun
29 febr.
30 aprilie
30 sept.
15 dec.
28 dec.
Loc in camera dubla
121 lei
110 lei
121 lei
110 lei
121 lei
176 lei

187 lei

Apartament (2 pers.)
330 lei
308 lei
330 lei
308 lei
Facilitati: intrare gratuita la piscină, jacuzzi, saună şi sala de fitness.

330 lei

Dubla in regim single

187 lei

176 lei

187 lei

NOTA:
Copiii care însoţesc 2 adulţi, cu vârste între:
- 0 -2 ani - cazare şi masă gratuite ;
- 2 - 6 ani - cazare gratuita (fără pat suplimentar); se achita ½ din valoarea meselor
- 6 ani (împliniţi) -14 ani: ½ din cazare 1 loc adult si ½ din valoarea meselor
- peste 14 ani (împliniţi) : cazare şi masa integral
OPTIONAL
Servicii de masă:
- prânz bufet suedez: 50 Ron/pers./zi
- cina bufet suedez: 50 Ron/pers./zi
Servicii de tratament balnear: 30 Ron/pers./zi (includ 2 proceduri)
MENTIUNE: in zilele de sâmbătă si duminică nu se efectueaza tratament balnear.
Program Bază de tratament : de luni până vineri, în intervalul 13 ian.2021 – 15 dec.2021.
Program sector Hidroterapie : 1 mai 2021 – 15 dec.2021.

“SKI IN BUCOVINA”
Valabilitate 22 decembrie 2020 – 1martie 2021

790 lei/ persoana/ pachet/ loc in camera dubla
990 lei/ pachet/ dubla in regim single
990 lei/ persoana/ pachet/ loc in apartament
Pachetul include: 5 nopti cazare cu demipensiune (mic dejun si cina - bufet suedez), cartela skipass* 24 puncte (include 12 urcari cu teleski mare sau 24 urcari cu teleski mic).
Facilitati: acces la piscina si sauna**.
Pentru copiii care insotesc 2 adulti :
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- cu varsta intre 0 – 2 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa (nu se asigura pat suplimentar);
- cu varsta intre 2 (impliniti) – 6 ani cazare gratuita (nu se asigura pat suplimentar), se achita ½

din valoarea meselor (200 lei); optional cartela ski-pass (50 lei);
- cu varsta intre 6 ani (impliniti)–14 ani, cazare cu/ fara pat suplimentar, se achita 425 lei;
- peste 14 ani (impliniti) cazare cu/fara pat suplimentar, pachetul se achita integral.

* disponibilitatea cartelelor ski-pass este conditionata de existenta stratului de zapada pe partia Parc
situata in spatele hotelului Bradul.
** accesul la piscina si sauna pe durata pachetului turistic este considerat facilitate gratuita a
pachetului si prin urmare daca vor exista restrictii de functionare a centrelor SPA interioare, nu
vom putea oferi aceasta facilitate si nici nu se poate compensa cu alte servicii turistice.
Taxa hoteliera se achita la receptia hotelului in ziua cazarii: 1,5 lei/persoana pentru fiecare
zi de sejur si 0,5 lei/persoana pentru copiii peste 6 ani, studenti, pensionari.
Taxa salvamont se achita la receptia hotelului in ziua cazarii in valoare de 5 lei/ persoana/
sejur. Hotelul dispune de parcare cu plata.
Conditii de plata : Pentru rezervare ferma, se va achita un avans de 50% din valoarea
pachetului de servicii in 5 zile lucratoare de la data emiterii facturii proforme, iar diferenta
se va achita cu 5 zile lucratoare inainte de sosirea turistilor.
In cazul anularii rezervarii/neprezentarii turistilor suma achitata nu se restituie, se
considera avans pentru rezervari viitoare.
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Vatra Dornei
Hotel: Carol 4 *1
Tarifele exprimate in lei/cameră cu mic dejun inclus:
Tarife perioade intermediare 2021

CAZARE IN PERIOADA:

Tarife perioade sezon/vacante/sarbatori legale 2021
01.07.2021 - 16.07.2021
01.09.2021 – 15.09.2021
TARIF UNIC
270,00
185,00
310,00
215,00
415,00
300,00

16.07.2021 – 01.09.2021

Tarife perioade exstrasezon 2021
22.06.2021 – 01.07.2021
16.09.2021 – 23.12.2021
TARIF UNIC
235,00
175,00
275,00
190,00
380,00
275,00

TIPURI DE CAMERE
TARIF UNIC
Camera dublă
330,00
Single in dublă
235,00
Garsonieră
350,00
Single in garsonieră
250,00
Apartament cu 1 dormitor
485,00
Single în apartament
355,00
Apartament cu 2 dormitoare pt.
4 persoane
580,00
665,00
550,00
Apartament cu 2 dormitoare pt.
2 persoane
470,00
500,00
450,00
Copiii pâna la 6 ani - cazati in camera cu parintii, beneficiază de gratuitate la cazare, dar nu se asigură pat suplimentar. Pentru pat
suplimentar, dacă exista disponibilitate, se percepe 25 % din valoarea unui loc de cazare si beneficiaza de mic dejun gratuit.
Copiii intre 6 – 14 ani – cazati in camera cu parintii, beneficiază de gratuitate la cazare, dar nu se asigură pat suplimentar, insa achita
mic dejun. Pentru pat suplimentar, daca exista disponibilitate, se percepe 25% din valoarea unui loc de cazare.
Copiii peste 14 ani si/sau oricare a-3-a persoana in camera, achita 50% din valoarea unui loc de cazare si se asigura pat suplimentar.
Pentru turiştii insoţiţi de animale de companie, numai cu carnet de sănătate, se percepe o taxă in functie de talia acestuia intre 10% 20 % din valoarea unui loc de cazare pe zi.
- La recepţia hotelului, turiştii vor achita taxa hotelieră, stabilita de administraţia locală si se incaseaza astfel: - 1.50 lei/ adulti/zi - 0.50
lei/copii cu varsta peste 6 ani,studenti, pensionari/zi si taxa salvamont 2 lei /persoana(adulti)/sejur.
OPTIONAL:
SERVICII DE MASA: Minim 50.00 lei / zi / persoană -‘a la carte.
SERVICII DE TRATAMENT: 30.00 lei / 2 proceduri pe zi / persoana - in functie de restrictiile impuse .
SERVICII SPA (sauna uscata finlandeza, sauna cu infrarosu,jacuzzi,salina): 25 lei / adulti/1 ora si 15 lei/copii doar insotiti de parinti (6-14
ani)/1 ora- in functie de restrictiile impuse .
Menţiune: Pentru tratamentul balnear,turiştii trebuie să prezinte biletul de trimitere de la medicul de familie si cuponul de pensie
(in zilele de sâmbătă şi duminică nu se efectueaza tratament balnear).
Pentru turiştii cu sejur in perioada 01.07- 29.08.2021, plata se va efectua dupa cum urmeaza:
•
avans 50% din valoarea totala serviciilor solicitate, cu cel mult 48 ore dupa confirmarea primita.
•
restul de plată se va achita cu cel puţin 30 zile înainte de data intrării turiştilor
Pentru turistii cu sejur in perioada 03.01-30.06.2021 si 29.08- 23.12.2021, plata se va efectua după cum urmează:
•
avans 50% din valoarea totala serviciilor solicitate, cu cel mult 48 ore dupa confirmarea primita.
•
restul de plata se va achita cel mai tarziu la data prezentarii turiştilor sau grupurilor la spaţiile de cazare.

Situat în staţiunea montană Vatra Dornei, Hotelul Carol se află la doar 50 de metri de centru. Centrul spa are saune, cadă cu hidromasaj şi
cameră salină. Accesul la internet WiFi este disponibil gratuit în întregul hotel.
Toate camerele au TV cu ecran plat cu canale prin cablu şi o zonă de relaxare. Baia privată include articole de toaletă gratuite şi uscător de păr.
Pârtiile de schi se află la 150 de metri, iar Dealu Negru, una dintre cele mai mari pârtii de schi din România, este la 300 de metri. Există un lift
panoramic la 300 de metri de proprietate, iar centrul de echitaţie Runc este la 500 de metri. Gara se află la 50 de metri.

1

Se acceptă animale de companie contracost
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Vatra Dornei
Hotel Dorna 3*
TARIFE 12.01- 19.12.2021
Tarifele cazare pentru 2 persoane si single, pe zi, cu mic dejun inclus și acces la : piscina interioara
incalzita, sauna salina , sauna finlandeză, saună umedă , camera rece si sala de fitness .
În zilele de sărbători (Paste, Craciun, Revelion)se vor emite pachete complete de servicii .
Cazare in :

Camera dubla 3*

299
Single in dubla de 3*

Camera dublă standard (4*)

264

330
Single in dubla standard

Cameră dublă superior (4*)

295

375
Single în dublă superior

Apartament standard (4*)

340

400
Single in apartament 4*

Apartament superior 4*
Suita superior 4*(4 persoane)

365

460
750
Single in suita ( 2persoane )

690

De la 1 iunie 2021, clientii Dorna au, din nou, ca urmare a relaxarii restrictiilor, 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐬𝐜𝐢𝐧𝐚 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧
Camerele duble superior, apartamentele și suita pot fi suplimentate, iar locurile suplimentare se vor încasa astfel:
Vârsta

Tarif 1 copil/ noapte/ cazare cu mic dejun si acces spa
6-9
6-13
14-17
Fără loc
suplimentar
35
74
98

Adult

Cu pat suplimentar
130

Important:
‐ locurile suplimentare se asigură pe paturi pliante în camerele superioare de 4* și pe canapea extensibilă în
apartament.
‐ nu se asigură locuri suplimentare în camere de 3* sau camera standard 4*
‐ 1 adult + 1 copil ( indiferent de vârsta acestuia)se va achita cv camera regim dublu
‐ cazare locuri suplimentare minim 2 copii: cel mai mare achită integral locul suplimentar, fiecare din
ceilalți copii 35 lei
o nu se vând camere cazare regim single in lunile august, week-end-uri, pe durata vacanțelor
La receptia hotelului, turistii vor achita taxa hoteliera, stabilita de administratia locala.
Pentru grupurile organizate, tarifele se vor negocia în funcție de cantitatea de servicii comandată și gradul de
ocupare.
IMPORTANT : nu se admit animale de companie.
OPTIONAL : SERVICII DE MASA dejun : 60,00 lei/ zi /1 pers ; cina : 60,00 lei/ zi /1 pers.
MASAJ
TRATAMENT BALNEAR
Pachet standard 3 proceduri/zi /1 pers/ 75 lei ( 1 procedură principală+ 2 proceduri electroterapie)
Duminica nu se face tratament.
 Tratamentul nu se decontează prin Casa de Sănătate sau Casa Națională de Pensii
Preturile stabilite vor fi valabile pe o perioada de maxim 30 de zile de la data ofertarii cu exceptia
cazurilor in care partile convin in mod expres un alt termen de valabilitate.
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OFERTE BALNEO 2021
Cele mai atractive oferte cu tratament inclus s-au dovedit a fi pachetele speciale balneo. Le veți
putea achiziționa în următoarele perioade :

1 martie - 29 aprilie, 4 mai - 30 iunie și 4 octombrie - 19 decembrie
Vor face excepție zilele cuprinse în pachetul de servicii pentru Sărbătorile de Paști și sărbătorile
libere legale.
Tariful pentru fiecare pachet este pentru o persoană, cazarea se va face în regim dublu. Nu se vând
camere în regim single sau în partaj. Procedurile de tratament vor fi prescrise de medic în urma unei
consultații medicale de specialitate.
De la 1 iunie 2021, clientii Dorna au, din nou, ca urmare a relaxarii restrictiilor, 𝐚𝐜𝐜𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐩𝐢𝐬𝐜𝐢𝐧𝐚 𝗚𝗥𝗔𝗧𝗨𝗜𝗧

DECADA BALNEARĂ

- 1300 LEI

• cazare în cameră dublă de 3* pentru un sejur de 9 nopți
• mic dejun – bufet suedez
• fișă cont : 270 lei /sejur
• tratament: 7 zile/ 2 proceduri/ persoană electroterapie pe zi
• acces la piscină interioară încălzită, saună finlandeză, saună umedă, saună salină, frigidarium
(cameră rece) și sala de fitness
Cazare single : supliment 795 lei.

HAI LA BĂI - 1100 LEI
• cazare în cameră dublă de 3* pentru un sejur de 5 nopți
• mic dejun – bufet suedez
• fișă cont : 300 lei/ sejur
• tratament: 5 zile/ 2 proceduri electroterapie pe zi
• acces la piscină interioară încălzită, saună finlandeză, saună umedă, saună salină, frigidarium
(cameră rece) și sala de fitness
Cazare single : supliment 570 lei.

O SĂPTĂMÂNĂ REFACERE – 950 lei
 cazare în cameră dublă de 3* pentru un sejur de 6 nopNi mic dejun – bufet suedez
 fișă cont : 100 lei/ sejur
 tratament: 5 zile/ 2 proceduri electroterapie pe zi
acces la piscină interioară încălzită, saună finlandeză, saună umedă, saună salină, frigidarium
(cameră rece) și sala de fitness
Cazare single : supliment 697 lei.
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Ofertă cu tratament 2021
TRATAMENT ȘI RELAXARE
SEJUR DE 7 NOPŢI
Tarif pachet 2 persoane, cazare cu mic dejun sau demipensiune, acces spa și tratament 3 proceduri incluse:

2780 lei – cazare cu mic dejun
3380 lei – cazare cu demipensiune
Pachetul conține:
• Cazare în cameră standard 4*
• Mic dejun
• Consultație medicală gratuită
• Pachet de tratament standard:
• 1 baie cu apă minerală / zi
• 2 proceduri electroterapie / zi
• Acces la centrul SPA:
• Piscină interioară
• Saună uscată
• Saună umedă
• Sală de fitness
• Saună salină
• Frigidarium ( cameră rece )
• Internet gratuit
• Parcare gratuită
La pachetul cazare cu depimensiune se va asigura suplimentar:
•
•

Fișă cont 700 lei / 2 persoane ( se comandă a la carte până la epuizarea sumei )
Un masaj general de relaxare

Diferențe la cazare / 2 pers / sejur 7 nopți:
• cameră 4* superior..............200 lei
• apartament standard ..........360 lei
IMPORTANT :
Pentru locuri suplimentare se va achita de către turiști în funcție de vârstă;
Tarifele includ TVA .
Oferta nu este valabilă în perioada sărbătorilor, când vor fi pachete de servicii și în luna August.
Turiștii trebuie să prezinte adeverință de la medicul de familie cu mențiunea ”apt pentru tratament balnear”
Pachetul de proceduri nu poate fi schimbat cu alte servicii hoteliere.
Vă rugăm consultați politicile generale de cazare ale hotelului.
Oferta este valabilă în exclusivitate pentru cetățenii români.
Nu lucrăm cu casa de pensii sau cea de sănătate. Serviciile medicale nu se decontează.
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HAI LA SKI 2021
Începând cu 11.01.2021 pentru minim 3 nopți , în cursul săptămânii începând de
duminică și inclusiv joi veți primi a 4-a noapte gratuită
Și nu ne oprim aici …
Dacă vă veți convinge prietenii să vină cu dumneavoastră, pentru un grup de minim 8 persoane vă vom răsfăța cu
un pachet de relaxare pentru domni și doamne.
FIECARE PACHET INCLUDE 2 PROCEDURI :
•
pachet relaxare: Drenaj limfatic + un masaj parțial
Hotel Dorna **** este foarte bine poziționat față de pârtiile din Vatra Dornei:
•
la baza Pârtiei Parc: 1300 m lungime, 210m diferenţa de nivel, 2 instalaţii de transport pe cablu tip
Teleschi și 1 Baby-schi;
•
lângă Pârtia Veveriţa ( 10 minute de mers pe jos): 800 m lungime, 250 m diferenţă de nivel;
•
aproape de Pârtia Telescaun (5 minute cu mașina): 3200 m lungime, 400 m diferenţa de nivel, instalaţie
de transport pe cablu tip Telescaun;
* Oferta nu este valabilă în perioada vacanței de iarnă ( 30.01-7.02 )
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Vatra Dornei
HOTEL: Maestro 3*
Hotelul este situat în centrul oraşului, la intrarea în parc, lângă CAZINO, la cca.150 m de pârtia de schi
Dealu Negru;
- are 8 camere din care 2 camere cu 3 locuri şi 6 camere cu 2 locuri;
- camerele sunt dotate cu TV-cablu,telefon,frigider,baie proprie,internet.
Tarifele practicate sunt:
EXTRASEZON
Perioada

16.09.2020-15.12.2020
01.03.2021-15.06.2021

- camera triplă - 220 lei
- camera dublă - 160 lei
- camera single - 120 lei

SEZON
16.12.2020-28.02.2021
16.06.2021-15.09.2021
- 240 lei
- 180 lei
- 140 lei

Micul dejun este inclus, in valoare de 25 lei/pers.
Hotelul dispune de un restaurant modern şi primitor, unde clienţii pot servi micul dejun,prânzul şi cina
a la carte.
Mentiuni : * pentru pensiune completa (pranz si cina) practicam tariful de 100 lei/pers./zi;
* pentru tratament avem contract cu Statiunea Balneara Vatra Dornei (complexul turistic
Bradul – Calimani situat la 100 m de Hotel Maestro) , la tariful de 40 lei/pers.( 2proceduri/zi/luni-vineri)

NOTA: Perioada sarbatorilor de Pasti, Craciun si Anul Nou este cuprinsa intr-un pachet de
oferte speciale.
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Vatra Dornei
Pensiunea Vânătorul 4*
Cazare + mic dejun
03-15 IANUARIE 2021
camera twin
250 lei/noapte
camera tripla 310 lei/noapte
apartament
370 lei/noapte
cabana
370 lei/noapte

16 IANUARIE -28 FEBRUARIE 2021
camera twin
210 lei/noapte
camera tripla 270 lei/noapte
apartament
330 lei/noapte
cabana
330 lei/noapte

MARTIE 2021
camera twin/dubla
 Duminica-joi 180 lei/noapte
 Vineri-sambata 210 lei/noapte
camera tripla
 Duminica-joi 230 lei/noapte
 Vineri-sambata 270 lei/noapte

APRILIE 2021
camera twin/dubla
 Duminica-joi 180 lei/noapte
 Vineri-sambata 210 lei/noapte
camera tripla
 Duminica-joi 230 lei/noapte
 Vineri-sambata 270 lei/noapte

Apartament/cabana
 Duminica-joi 280 lei/noapte
 Vineri-sambata 330 lei/noapte

Apartament/cabana
 Duminica-joi 280 lei/noapte
 Vineri-sambata 330 lei/noapte

30 APRILIE-2 MAI 2021
camera twin
230 lei/noapte
camera tripla 310 lei/noapte
apartament/cabana 360 lei/noapte

MAI 2021
camera twin/dubla
 Duminica-joi 180 lei/noapte
 Vineri-sambata 210 lei/noapte
camera tripla
 Duminica-joi 230 lei/noapte
 Vineri-sambata 270 lei/noapte
Apartament/cabana
 Duminica-joi 280 lei/noapte
 Vineri-sambata 330 lei/noapte

1-7 IUNIE 2021
camera twin/dubla
 Duminica-joi 180 lei/noapte
 Vineri-sambata 210 lei/noapte
camera tripla
 Duminica-joi 230 lei/noapte
 Vineri-sambata 270 lei/noapte
Apartament/cabana
 Duminica-joi 280 lei/noapte
 Vineri-sambata 330 lei/noapte
12 IUNIE – 9 IULIE
camera twin
210 lei/noapte
camera tripla 270 lei/noapte
apartament/cabana 320 lei/noapte

10 IULIE – 1 SEPTEMBRIE
2021
camera twin
250 lei/noapte
camera tripla 310 lei/noapte
apartament/cabana 370 lei/noapte

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

Pensiunea Vânătorul este amplasată la o altitudine de 800 de metri. Împrejurimile oferă posibilităţi pentru
drumeţii şi ciclism. La pensiune oaspeţii pot juca tenis de masă şi este disponibil un loc de joacă pentru
copii. Situată la 700 de metri de pârtiile de schi Parc din Vatra Dornei, Pensiunea Vânătorul oferă camere cu
acces Wi-Fi gratuit şi TV prin cablu. Oaspeţii au la dispoziţie un teren de tenis, un restaurant à la carte şi o
grădină cu facilităţi de grătar.
Facilități copii :
- Copiii până la 6 ani care dorm cu părinții, nu plătesc cazarea; în cazul utilizării unui pat suplimentar,
copiii plătesc 50% din tariful unui adult; copiii peste 13 ani plătesc tariful de adult (dovada vârstei se
face cu certificatul de naștere).
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Vatra Dornei
Vila: Franz Joseph 3*
Perioada
10.01.2021 – 15.06.2021
* 6 nopţi cazare cu mic dejun – 480 lei/ pachet/ persoana
* 6 nopţi cazare cu masa tichete valorice de 50 lei/ zi/ persoana – 660 lei/ pachet/ persoana;

Nota:
-

masa se serveşte în restaurantul de la parter „a la carte”;
cazarea se face în camere duble, dotate cu TV-cablu, frigider, baie, apa caldă şi căldură
(centrală proprie).

16.06.2021 – 15.09.2021
* 6 nopţi cazare cu mic dejun – 600 lei/ pachet/ persoana
* 6 nopţi cazare cu masa tichete valorice de 50 lei/ zi/ persoana – 840 lei/ pachet/ persoana
*** Tratament la Baza de Tratament Bradu – Calimani ***

Nota:
-

masa se serveşte în restaurantul de la parter „a la carte”;
cazarea se face în camere duble, dotate cu TV-cablu, frigider, baie, apa caldă şi căldură
(centrală proprie).

Vila Franz Joseph*** este situată în centrul stațiunii Vatra Dornei la o distanță de 200 metri de
pârtia de schi Park din Vatra Dornei.
Vila Franz Joseph este situată în centrul Staţiunii Vatra Dornei şi dispune de 12 camere duble
dotate cu TV pe cablu, frigider, baie, apă caldă şi căldură proprii. La parter se află restaurantul de
36 locuri.

