STAŢIUNEA: BĂILE GOVORA
HOTEL: OLTENIA***

PERIOADA: 05.04.2016-15.12.2016
Cazare: camera DBL*** 2 paturi,TV , baie cu duş, minibar
05.04-30.06.2016

01.07.2016-31.08.2016

01.09-15.12.2016

Cazare + MD(20 lei/zi/pers.)
+ FISA CONT DE 30
LEI/ZI/PERS./sejur 6 nopti

Cazare + MD(25 lei/zi/pers.) +
FISA CONT DE 30
LEI/ZI/PERS./sejur 6 nopti

Cazare + MD(20 lei/zi/pers.) +
FISA CONT DE 30
LEI/ZI/PERS./sejur 6 nopti

665

815

665

HOTEL OLTENIA, staţiunea Băile Govora, are 70 camere duble 3*, 49 garsoniere. Camerele sunt dotate cu baie cu duş, cablu
TV, minibar; sala de conferinţă este de 100 locuri. Restaurantul Oltenia***are o capacitate de 140 locuri; Restaurantul
Pensiune Oltenia*** cu o capacitate de 160 locuri.
MASA:
Servicii Masă – MD + fişă cont (30 lei/zi/pers. )
MD – mic dejun bufet pt perioada 01 iulie – 31 august
TRATAMENT BALNEAR:
Baza de tratament este dotată pentru tratarea afecţiunilor căilor respiratorii, otorinolaringologice, reumatismale şi afecţiuni
asociate. În tratamente se folosesc apele minerale iodurate, sulfuroase şi cele sulfuroase slab bicarbonatate, precum şi
nămol sapropelic de la Ocnele Mari.
Tarif– 30lei/zi/pers, 3 proceduri incluse în tarif ( L-V); pentru tratament se achită separat.
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 5 ani – au gratuitate la cazare, fără pat suplimentar
Copii cu vârsta cuprinsă între 5-12 ani achită 10 lei/zi taxa utilitati, fără acordare de pat suplimentar.
Al doilea copil cu vârsta până la 12 ani, în cameră cu doi adulţi plătitori beneficiază obligatoriu de pat suplimentar contracost,
in garsoniera.

Copii cu vârsta peste 12 ani plătesc integral.

STAŢIUNEA: BĂILE GOVORA
HOTEL: OLTENIA***

PERIOADA: 05.04.2016-15.12.2016
Cazare: Garsonieră ***- pat matrimonial/două paturi individuale, TV, minibar, aer
condiţionat, baie cu duş
05.04-30.06.2016

01.07.2016-31.08.2016

01.09-15.12.2016

Cazare + MD(20 lei/zi/pers.)
+ FISA CONT DE 30
LEI/ZI/PERS./sejur 6 nopti

Cazare + MD(25 lei/zi/pers.) +
FISA CONT DE 30
LEI/ZI/PERS./sejur 6 nopti

Cazare + MD(20 lei/zi/pers.) +
FISA CONT DE 30
LEI/ZI/PERS./sejur 6 nopti

755

905

755

HOTEL OLTENIA, staţiunea Băile Govora, are 70 camere duble 3*, 49 garsoniere. Camerele sunt dotate cu baie cu duş, cablu
TV, minibar; sala de conferinţă este de 100 locuri. Restaurantul Oltenia***are o capacitate de 140 locuri; Restaurantul
Pensiune Oltenia*** cu o capacitate de 160 locuri.
MASA:
Servicii Masă – MD + fişă cont (30 lei/zi/pers. )
MD – mic dejun bufet pt perioada 01 iulie – 31 august
TRATAMENT BALNEAR:
Baza de tratament este dotată pentru tratarea afecţiunilor căilor respiratorii, otorinolaringologice, reumatismale şi afecţiuni
asociate. În tratamente se folosesc apele minerale iodurate, sulfuroase şi cele sulfuroase slab bicarbonatate, precum şi
nămol sapropelic de la Ocnele Mari.
Tarif– 30lei/zi/pers, 3 proceduri incluse în tarif ( L-V); pentru tratament se achită separat.
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 5 ani – au gratuitate la cazare, fără pat suplimentar
Copii cu vârsta cuprinsă între 5-12 ani achită 10 lei/zi taxa utilitati, fără acordare de pat suplimentar.
Al doilea copil cu vârsta până la 12 ani, în cameră cu doi adulţi plătitori beneficiază obligatoriu de pat suplimentar contracost,
in garsoniera.

Copii cu vârsta peste 12 ani plătesc integral.

STAŢIUNEA: BĂILE GOVORA
HOTEL: OLTENIA***

PERIOADA: 05.04.2016-15.12.2016
Cazare: Garsonieră ***/DBL***- pat matrimonial/două paturi individuale, TV, minibar,
baie cu duş
05.04-30.06.2016

01.07.2016-31.08.2016

01.09-15.12.2016

Cazare DBL*** + PC ( 3 mese
meniu fix) si 4 proceduri/zi
LEI/ZI/PERS./sejur 6 nopti

Cazare + PC ( 3 mese meniu fix)
si 4 proceduri/zi
LEI/ZI/PERS./sejur 6 nopti

Cazare + PC ( 3 mese meniu
fix) si 4 proceduri/zi
LEI/ZI/PERS./sejur 6 nopti

570

660

570

Cazare Garsoniera*** + MD +
FISA CONT DE 30
LEI/ZI/PERS./+ 4
proceduri/zi /sejur 6 nopti

Cazare Garsoniera*** + MD +
FISA CONT DE 30
LEI/ZI/PERS./+ 4 proceduri/zi
/sejur 6 nopti

Cazare Garsoniera*** + MD +
FISA CONT DE 30
LEI/ZI/PERS./+ 4 proceduri/zi
/sejur 6 nopti

660

810

660

HOTEL OLTENIA, staţiunea Băile Govora, are 70 camere duble 3*, 49 garsoniere. Camerele sunt dotate cu baie cu duş, cablu
TV, minibar; sala de conferinţă este de 100 locuri. Restaurantul Oltenia***are o capacitate de 140 locuri; Restaurantul
Pensiune Oltenia*** cu o capacitate de 160 locuri.
MASA:
Servicii Masă – MD + fişă cont (30 lei/zi/pers. )
MD – mic dejun bufet pt perioada 01 iulie – 31 august
TRATAMENT BALNEAR:
Baza de tratament este dotată pentru tratarea afecţiunilor căilor respiratorii, otorinolaringologice, reumatismale şi afecţiuni
asociate. În tratamente se folosesc apele minerale iodurate, sulfuroase şi cele sulfuroase slab bicarbonatate, precum şi
nămol sapropelic de la Ocnele Mari.
Tarif– 30lei/zi/pers, 3 proceduri incluse în tarif ( L-V); pentru tratament se achită separat.
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 5 ani – au gratuitate la cazare, fără pat suplimentar
Copii cu vârsta cuprinsă între 5-12 ani achită 10 lei/zi taxa utilitati, fără acordare de pat suplimentar.
Al doilea copil cu vârsta până la 12 ani, în cameră cu doi adulţi plătitori beneficiază obligatoriu de pat suplimentar contracost,
in garsoniera.

Copii cu vârsta peste 12 ani plătesc integral.

STAŢIUNEA: BĂILE HERCULANE
HOTEL: DACIA**
PERIOADA: 01.05.2016-30.11.2016

Cazare: camera DBL, TV, baie cu duş

CAZARE + MASĂ+TRATAMENT
01.05.2016-14.06.2016
16.09.2016-30.11.2016

15.06.2016-15.09.2016

Loc în DBL 2**+ DP(
fișă cont 30
lei/zi/pers.) + TR
/SEJUR 6 NOPȚI

Loc în DBL 2**+PC (fișă
cont 45 lei/zi/pers.) +
TR/SEJUR 6 NOPȚI

Loc în DBL 2**+ DP (fișă
cont 30 lei/zi/pers.) +
TR/SEJUR 6 NOPȚI

Loc în DBL 2**+ PC (fișă
cont 45 lei/zi/pers.) +
TR/SEJUR 6 NOPȚI

545

617

683

755

HOTEL DACIA, staţiunea Băile Herculane, are o capacitate de 1070 locuri în 535 camere. Camerele au baie proprie, cablu TV
parţial, radio; sală de conferinţe de 300 locuri; restaurantul Dacia** - cu o capacitate de 480 locuri; grădina de vară cu o
capacitate de 160 locuri; Restaurant Clasic** cu o capacitate de 125 locuri; Restaurant Orizont** cu o capacitate de 260
locuri.
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
associate. Tratament = TR
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copiii cu vârsta până la maxim 10 ani beneficiază de cazare gratuită dacă nu solicită pat suplimentar.
Pentru utilizarea unui pat pliant în camera ocupată de doi adulţi, pentru copiii până la maxim 12 ani se achită 50% din tariful
unui loc în camera DBL.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 10-12 ani cazaţi în camera DBL cu un singur ADL se va achita: c/valoarea unei camere
SGL cu 2 MD.

STAŢIUNEA: BĂILE HERCULANE
HOTEL: DACIA**
PERIOADA: 01.05.2016-15.09.2016

Cazare: camera DBL, TV, baie cu duş

CAZARE + MASĂ

01.05.2016-14.06.2016

15.06.2016-15.09.2016

Cazare + PC/sejur 6 nopţi(7zile)/pers.
( fișa cont de 45 lei/zi/pers.)
570

Cazare + PC/ sejur 6 nopţi ( 7 zile)/pers.
( fișa cont de 45 lei/zi/pers.)
707

HOTEL DACIA, staţiunea Băile Herculane, are o capacitate de 1070 locuri în 535 camere. Camerele au baie proprie, cablu TV
parţial, radio; sală de conferinţe de 300 locuri; restaurantul Dacia** - cu o capacitate de 480 locuri; grădina de vară cu o
capacitate de 160 locuri; Restaurant Clasic** cu o capacitate de 125 locuri; Restaurant Orizont** cu o capacitate de 260
locuri.
MASA:
PC - pensiune completă – 50 lei/zi/pers
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
associate. Tratament = TR
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copiii cu vârsta până la maxim 10 ani beneficiază de cazare gratuită dacă nu solicită pat suplimentar.
Pentru utilizarea unui pat pliant în camera ocupată de doi adulţi, pentru copiii până la maxim 12 ani se achită 50% din tariful
unui loc în camera DBL.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 10-12 ani cazaţi în camera DBL cu un singur ADL se va achita: c/valoarea unei camere
SGL cu 2 MD.

STAŢIUNEA: OLĂNEŞTI
HOTEL: PARÂNG**

PERIOADA: 01.04.2016-30.12.2016
Cazare: camera DBL, TV, telefon, baie proprie
PACHET “ZI BALNEARĂ”
01.04.2016-30.06.2016
01.07.2016-31.08.2016
01.09.2016-31.12.2016
Cazare + PC +TR/sejur 6 nopţi ( 7
zile)/pers
770

Cazare + PC +TR/ sejur 6 nopţi ( 7 zile)/pers
800

HOTEL PARÂNG, staţiunea OLĂNEŞTI, are o capacitate de 748 locuri în 366 camere. Camerele au baie cu duş, radio, cablu TV,
telefon; 2 săli de conferinţă astfel: de 200 locuri şi 50 locuri; restaurant – Clasic** - cu o capacitate de 420; Restaurant
dietetic Parâng cu o capacitate de 420 locuri; barul de zi Parâng** cu o capacitate de 88 de locuri; Cofetăria Parâng** cu o
capacitate de 26 locuri. Discotecă cu o capacitate de 200 de persoane.
MASA:
PC ( pensiune completă) – meniu fix dietă
TRATAMENT BALNEAR:
Proceduri pentru afecţiuni renale, căi urinare, afecţiuni ale tubului digestive, hepatobiliare, respiratorii, dermatologice +ape;
2 proceduri incluse în tarif
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 5 ani – servicii gratuite
Copii cu vârsta cuprinsă între 5-12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi 50% reducere din tariful
unui loc în cameră DBL dacă solicită pat suplimentar.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.

STAŢIUNEA: OCNA ŞUGATAG
HOTEL: CRĂIASCA**/***

PERIOADA: 03.04.2016-01.11.2016
Cazare: camera DBL2*+ modernizată, TV cablu,
minibar, baie proprie ( 2*+)
03.04-21.07.2016

22.07-23.08.2016

24.08-01.11.2016

CAZARE + MD + FISA CONT DE 30
LEI/ZI/PERS./SEJUR 6 NOPŢI/PERS
665

725

665

OFERTA “TRATAMENT LA OCNA SUGATAG”
15.04-14.06.2016

15.06-15.09.2016

16.09-01.11.2016

CAZARE + PC MENIU FIX/SEJUR 6 NOPŢI/PERS
635

725

635

HOTEL CRĂIASCA, staţiunea Ocna Şugatag, are 62 camere( 41 camere duble 2* şi 18 camere duble 2*+). Camerele au baie proprie,
cablu TV, radio; restaurantul Clasic** - cu o capacitate de 307 locuri, Grădină de vară, bar de zi.
MASA:
Masa fişă cont sau meniu fix , Restaurant Crăiasca
TRATAMENT BALNEAR:
Baza de tratament este dotată pentru tratarea afecţiunilor reumatismale degenerative , neurologice periferice, afecţiuni ginecologice.
Tarif– 25lei/zi/pers, 2 proceduri incluse în tarif.
FACILITĂŢI PENTRU COPII:







Pentru copiii cu vârsta mai mare de 5 ani, însoţiţi de doi adulţi plătitori, se va încasa suma de 10
lei/zi/persoană, fără asigurarea de pat suplimentar;
Copiii peste 12 ani se consideră adulţi şi se taxează ca atare;
Doi copii cu vârste de până la 12 ani, vor beneficia de pat suplimentar contracost obligatoriu, sau se va achita
taxa de 10 lei/copil, fără pat suplimentar;
Pentru un adult însoţit de un copil cu vârsta de până la 5 ani, se aplică tariful de cameră single;
Patul suplimentar se taxează cu 25 lei/zi.

STAŢIUNEA: SÂNGEORZ BĂI
HOTEL: SOMEŞUL**

PERIOADA: 15.04.2016-15.09.2016
Cazare: camera DBL, TV cablu , baie proprie
15.05.2016-14.06.2016/
16.09.2016-15.10.2016

15.06.2016-15.09.2016

Cazare + PC meniu fix + TR/sejur 6
nopţi(7zile)/pers.

Cazare+PC meniu fix + TR/ sejur 6 nopţi (7 zile)/pers.

660

737

HOTEL SOMEŞUL, staţiunea Sângeorz Băi, are o capacitate de 584 locuri în 284 camere. Camerele au baie proprie, cablu TV;
restaurantul Clasic** - cu o capacitate de 120 locuri, Club 30 locuri.
MASA:
PC - pensiune completă – 50 lei/zi/pers
TRATAMENT BALNEAR: TR
Baza de tratament este dotată pentru tratarea afecţiunilor tubului digestiv, hepato – biliare, metabolice şi de nutriţie
Tarif– 20lei/zi/pers, 2 proceduri incluse în tarif.
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 2 ani – servicii gratuite
Copii cu vârsta cuprinsă între 2-12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi 50% reducere din tariful unui
loc în cameră DBL dacă solicită pat suplimentar.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.

STAŢIUNEA: SLĂNIC MOLDOVA
HOTEL: VENUS**
PERIOADA: 22.04.2016-15.11.2016

Cazare: camera DBL, TV , răcitor, baie cu duş

Cazare + PC / sejur 6 nopţi/pers
22.04.2016/30.06.2016;
01.09.2016/15.11.2016

01.07.2016-31.08.2016

550

595

HOTEL VENUS, staţiunea Slănic Moldova, are o capacitate de 480 locuri în 240 camere. Camerele sunt dotate cu baie cu duş,
cablu TV, telefon; sala de conferinţă este de 140 locuri; restaurant – Venus** - cu o capacitate de 352 locuri.
MASA:
PC - pensiune completă – MENIU FIX
TRATAMENT BALNEAR:
Proceduri: hidroterapie, masoterapie, electroterapie, terapie respiratorie + ape minerale – 25lei/zi/pers, 2 proceduri incluse
în tarif; tratamentul se plăteşte separat.
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 2 ani – servicii gratuite
Copii cu vârsta cuprinsă între 2-12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi 50% reducere din tariful
unui loc în cameră DBL dacă solicită pat suplimentar.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.

STAŢIUNEA: VATRA DORNEI
HOTEL: VILA OZON**

PERIOADA: 15.06.2016-15.09.2016
Cazare: camera DBL, TV cablu, minibar
Cazare + MD + FIȘA CONT DE 40 LEI/ZI/PAX
/sejur 6 nopţi/PERS
15.06.2016-15.09.2016

635

Cazare + MD + FIȘA CONT DE 40 LEI/ZI/PAX+
TR /sejur 6 nopţi/PERS
15.06.2016-15.09.2016

815

VILA OZON, staţiunea VATRA DORNEI, are o capacitate de 40 locuri în 19 camere. Camerele au baie proprie, radio, cablu TV;
restaurantul Pensiune Ozon** - cu o capacitate de 68 locuri; Cofetărie cu o capacitate de 20 locuri; două baruri-bufet cu o
capacitate totală de 80 locuri.
MASA:
TRATAMENT BALNEAR (TR):
Baza de tratament este dotată pentru tratarea afecţiunilor cardiovasculare, reumatismale, post traumatice, neurologice
periferice şi centrale.
Tarif– 25lei/zi/pers, 2 proceduri incluse în tarif.
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 2 ani – servicii gratuite
Copii cu vârsta cuprinsă între 2-12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi 50% reducere din tariful
unui loc în cameră DBL dacă solicită pat suplimentar.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.

