STAȚIUNEA VATRA DORNEI
HOTEL DORNA***
PROGRAM SOCIAL
“ DECADA BALNEARĂ”
31.03.2016-15.06.2016
03.10.2016-15.12.2016
TARIF:

830 LEI/PERS.

Pachetul include:
 cazare 9 nopţi
 mic dejun – bufet suedez
 fișa cont – 270lei/sejur
 tratament balnear 7 zile, 2 proceduri/zi/pers.-electroterapie
 acces la piscină interioară încălzită, saună finlandeză, saună umedă și
sala de 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 VATRA DORNEI
HOTEL DORNA***
PROGRAM SOCIAL
“ HAI LA BĂI”
31.03.2016-15.06.2016
03.10.2016-15.12.2016
TARIF:

730 LEI/PERS.

Pachetul include:
 cazare 5 nopţi
 mic dejun – bufet suedez
 fișa cont – 300lei/sejur
 tratament balnear 5 zile, 2 proceduri/zi/pers.-electroterapie
 acces la piscină interioară încălzită, saună finlandeză, saună umedă și
sala de 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 VATRA DORNEI
HOTEL DORNA***
PROGRAM SOCIAL
“ O SĂPTĂMÂNĂ REFACERE”
31.03.2016-15.06.2016
03.10.2016-15.12.2016
TARIF:

520 LEI/PERS.

Pachetul include:
 cazare 6 nopţi
 mic dejun – bufet suedez
 fișa cont – 100lei/sejur
 tratament balnear 5 zile, 2 proceduri/zi/pers.-electroterapie
 acces la piscină interioară încălzită, saună finlandeză, saună umedă și
sala de 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 VATRA DORNEI
HOTEL DORNA***/****
TARIF/PERS./SEJUR 7 NOPȚI
PACHET 7 NOPȚI
CAZARE CU MIC
DEJUN

12.01-14.03.2016
01.07-31.07.2016
01.09-15.09.2016

15.03-28.04.2016
03.05-16.06.2016
20.06-30.06.2016
16.09-16.12.2016

PACHET 7 NOPȚI
CAZARE CU
DEMIPENSIUNE

DUBLĂ 3*
DUBLĂ 4*

930
1070

819
854

DUBLĂ 3*
DUBLĂ 4*

12.01-14.03.2016
01.07-31.07.2016
01.09-15.09.2016

1278
1420

15.03-28.04.2016
03.05-16.06.2016
20.06-30.06.2016
16.09-16.12.2016

1154
1204

Pachetul include:
 cazare 7 nopţi
 mic dejun – bufet suedez
 prânz sau cină – se asigură numai la pachetul cazare cu demipensiune
 tratament balnear 5 zile, 3 proceduri/zi/pers.
 acces la piscina interioară, saună uscată, saună umedă și sala de
fitness
 internet gratuit
 parcare gratuită
 consultație gratuită





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;

