STAȚIUNEA VATRA DORNEI
HOTEL BRADUL***
PROGRAM SOCIAL
“ ODIHNĂ ȘI TRATAMENT”
19.01.2016-21.12.2016
TARIF:

780 LEI/PERS.

Pachetul include:
 cazare 6 nopţi
 pensiune completă - meniu fix la
 tratament balnear 5 zile, 2 proceduri/zi/pers.
 acces la piscină, Jacuzzi, sală fitness





Documente necesare:
bilet tipizat cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de
sănătate eliberat de medicul specialist sau medicul de familie;
dovada plăţii asigurărilor de sănătate sau talon de pensie;
actul de identitate;

STAȚIUNEA COVASNA
HOTEL MONTANA**/***
PROGRAM SOCIAL
“ PENTRU O INIMĂ SĂNĂTOASĂ”
15.06.2016-15.09.2016
TARIF**:

1191 LEI/PERS.
TARIF***: 1500 LEI/PERS.
Pachetul include:
 cazare 12 nopţi
 pensiune completă 12 zile, fişă cont(540 lei) la 3* și meniu fix la 2*
 tratament balnear 10 zile, 3 proceduri/zi/pers.





Documente necesare:
bilet tipizat cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de
sănătate eliberat de medicul specialist sau medicul de familie;
dovada plăţii asigurărilor de sănătate sau talon de pensie;
actul de identitate; card de sănătate

STAȚIUNEA COVASNA
HOTEL MONTANA**/***
PROGRAM SOCIAL
“ PENTRU O INIMĂ SĂNĂTOASĂ”
15.06.2016-15.09.2016
TARIF**:

732 LEI/PERS.
TARIF***: 915 LEI/PERS.
Pachetul include:
 cazare 7 nopţi
 pensiune completă 7 zile, fişă cont(315 lei) la 3* și meniu fix la 2*
 tratament balnear 6 zile, 3 proceduri/zi/pers.





Documente necesare:
bilet tipizat cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de
sănătate eliberat de medicul specialist sau medicul de familie;
dovada plăţii asigurărilor de sănătate sau talon de pensie;
actul de identitate; card de sănătate

STAȚIUNEA
CĂLIMĂNEŞTI - CĂCIULATA
HOTEL TRAIAN**
PROGRAM SOCIAL
“ OFERTA BALNEARĂ”
15.06.2016-15.09.2016
TARIF:

765 lei/pers.

Pachetul include:
 cazare 9 nopţi
 pensiune completă 9 zile, servire a la carte în Restaurantul Intim sau
Restaurantul Dietetic Traian
 tratament balnear 7 zile, 3 proceduri/zi/pers.





Documente necesare:
bilet tipizat cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de
sănătate eliberat de medicul specialist sau medicul de familie;
dovada plăţii asigurărilor de sănătate sau talon de pensie;
actul de identitate; card de sănătate

STAȚIUNEA SLĂNIC MOLDOVA
HOTEL VENUS**
ODIHNĂ ȘI TRATAMENT
01.07.2016-31.08.2016
TARIF:

900 lei/pers.

Pachetul include:
 cazare 9 nopţi
 pensiune completă 9 zile,
 tratament balnear 7 zile, 2 proceduri/zi/pers.





Documente necesare:
bilet tipizat cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de
sănătate eliberat de medicul specialist sau medicul de familie;
dovada plăţii asigurărilor de sănătate sau talon de pensie;
actul de identitate;
Mențiune: consultația se plătește la hotel (30 lei/pers.)

STAȚIUNEA BĂILE HERCULANE
HOTEL DACIA
**/***
“SENIORI ACTIVI”
15.06.2016 – 15.09.2016
Oferta cuprinde:
 12 nopți cazare cu PC
 tratament 10 zile(2 proceduri/zi) pe baza
recomandării medicului de familie, card de sănătate,
adeverință sau cupon de pensie

Tarif**: 1160lei / persoană / 12 nopți.
Tarif***: 1325 lei /persoană / 12 nopți.

STAȚIUNEA BĂILE HERCULANE
HOTEL DOMOGLED
***
“SENIORI ACTIVI”
15.06.2016 – 15.09.2016
Oferta cuprinde:
 12 nopți cazare cu PC – fișa cont (540
lei/pers./sejur)
 tratament 10 zile (3 proceduri/zi) pe baza
recomandării medicului de familie, card de sănătate,
adeverință sau cupon de pensie

Tarif***: 1465 lei /persoană / 12 nopți.

