STAŢIUNEA: GEOAGIU BĂI
HOTEL: GERMISARA****
PACHET DE ODIHNĂ ŞI RELAXARE- CAZARE 5 NOPŢI CU PENSIUNE COMPLETĂ
TARIF /PACHET/PERS.
PERIOADA
LOC DBL BALCON LOC IN DBL FARA SUPLIMENT SGL
SUPLIMENT COPIL
BALCON
01.05.2016270
190
880
730
16.07.2016
17.07.2016290
200
930
780
27.08.2016
28.08.2016250
180
820
680
23.12.2016
HOTEL GERMISARA RESORT & SPA, staţiunea GEOAGIU BĂI, are o capacitate de 144 camere. Hotelul are spălătorie, birou de informaţii,
terase de vară, room-service, parcare, săli de conferinţe, 2 piscine interioare. Camerele sunt dotate cu baie proprie, cablu TV, telefon,
internet, seif; Facilităţi copii: copilul până la vârsta de 7 ani cazat împreună cu părinţii beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun;
pentru un copil cu vârsta între 7 şi 14 ani cazat împreună cu părinţii se va achita un ”SUPLIMENT COPIL” conform grilei, beneficiind de masă
( jumătate de porţie).
PACHET 5 NOPŢI:
Cazare; Masa : Pensiune Completă ( mic dejun servit în sistem bufet suedez, cină servită la farfurie –”meniul zilei”) ; Facilităţi : accesul la
cele două piscine: cu apă termală între 34-36 grade C, de agrement cu apa între 25-28 grade C; accesul la sala fitness ; facilităţile gratuite nu
creează obligaţii contractuale şi sunt oferite în limita disponibilitătii pe durata programului de funcţionare; taxa de staţiune, TVA; intrare
duminică – ieşire vineri. Tarifele nu includ taxa de staţiune care este 1% din prima noapte de cazare şi se achita la recepţia hotelului.

PACHET DE TRATAMENT BALNEAR- CAZARE 5 NOPŢI CU PENSIUNE COMPLETĂ Şi TRATAMENT
TARIF /PACHET/PERS.
PERIOADA
LOC DBL BALCON
LOC IN DBL
SUPLIMENT SGL
SUPLIMENT
FARA BALCON
COPIL
01.05.2016-16.07.2016
270
190
910
760
17.07.2016-27.08.2016
290
200
970
810
28.08.2016-23.12.2016
250
180
880
730
HOTEL GERMISARA RESORT & SPA, staţiunea GEOAGIU BĂI, are o capacitate de 144 camere. Hotelul are spălătorie, birou de informaţii,
terase de vară, room-service, parcare, săli de conferinţe, 2 piscine interioare. Camerele sunt dotate cu baie proprie, cablu TV, telefon,
internet, seif; Facilităţi copii: copilul până la vârsta de 7 ani cazat împreună cu părinţii beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun;
pentru un copil cu vârsta între 7 şi 14 ani cazat împreună cu părinţii se va achita un ”SUPLIMENT COPIL” conform grilei, beneficiind de masă
( jumătate de porţie).
PACHET 5 NOPŢI:
cazare; pensiune completă ( mic dejun bufet, prânz şi cină – meniul zilei; intrare cu cina şi ieşire cu mic dejun);
consultaţie medicală; tratament 3 proceduri/zi/persoana, la recomandarea medicului specialist dintre următoarele: hidrochinetoterapie de
grup, în piscina de tratament cu apă termală, aerosoli de grup ( cu efect de salină), electroterapie ( curenţi interferenţiali, curenţi
diadinamici, curenţi tens, curenţi trabert), magnetoterapie, laserterapie,unde scurte, ultrasunete, aplicaţii cu parafină;TVA. Tarifele nu includ
taxa de staţiune care este 1% din prima noapte de cazare şi se achita la recepţia hotelului
Facilităţi generale gratuite:
accesul la cele două piscine: cu apă termală între 34-36 grade C, de agrement cu apa între 25-28 grade C; accesul la sala fitness pe durata
programului de funcţionare.
Intrare Duminica începând cu ora 16 şi ieşire vineri până la ora 12.

