STAŢIUNEA: EFORIE NORD
HOTEL: PETROLUL***
TARIF/PERS/PACHET 6 NOPŢI

SERII DE 6 NOPŢI
PERIOADA
29 IUNIE – 05 IULIE
05 IULIE – 11 IULIE
11 IULIE – 17 IULIE
17 IULIE – 23 IULIE
23 IULIE – 29 IULIE
29 IULIE– 04 AUGUST
04 AUGUST-10 AUGUST
10 AUGUST-16 AUGUST
16 AUGUST-22 AUGUST
22 AUGUST-28 AUGUST
28 AUGUST-03 SEPT

CAMERE DUBLE***
CAZARE + MD +
CAZARE + MD +
FISA CONT DE 35
FISA CONT DE 30
LEI/ZI/PERS.
LEI/ZI/PERS.
(PRANZ BUFET)
605
605
755
755
455

905
905
905
905
905
905
-

CAMERE SINGLE***
CAZARE + MD + FISA
CAZARE + MD + FISA
CONT DE 35
CONT DE 30
LEI/ZI/PERS.(PRANZ
LEI/ZI/PERS.
BUFET)
731
731
971
971
581

1193
1193
1193
1193
1193
1193
-

Hotel Petrolul **/***, este situat în partea centrală a staţiunii , la cca 400m de plajă.
Capacitate hotel: 338 locuri (105 camere/210 locuri clasificate la categoria 3 stele şi 42 camere/84 locuri clasificate la categoria 2 stele).
Restaurante/Baruri: Restaurantul PETROLUL ** are o capacitate de 340 locuri (modernizat integral în anul 2010).
Tratamente balneare: Baza de tratament din cadrul hotelului PETROLUL este dată în funcţiune în anul 2011 şi cuprinde cabinete şi spaţii pentru efectuarea
următoarelor proceduri de tratament:
Proceduri majore: hidrokinetoterapie de grup în bazin cu apă sărată provenită din lacul Techirghiol, masaj, cataplasme cu nămol, parafină, băi galvanice, băi de
plante, aerosoli cu apă sărată.
Proceduri adiacente:electroterapie (curenţi de medie şi joasă frecvenţă), magnetoterapie, ultrasunet, laser, kinetoterapie individuală şi de grup.
MASA:
 Micul dejun este în valoare de 25 lei/persoană şi se va servi în perioada 11.07- 28.08 sub formă de bufet suedez.
 În perioada 23.07- 28.08 prânzul este în valoare de 35 lei/zi/pers. şi se serveşte sub formă de bufet suedez;
FACILITĂŢI COPII:
 Un copil cu vârsta cuprinsa intre 0 – 5 ani are gratuitate la cazare cu mic dejun (11.07- 28.08) si acces gratuit la dejun bufet suedez (23.07- 28.08);
 Un copil cu vârsta cuprinsă între 5 – 12 ani achită 50% din valoarea micului dejun (11.07- 28.08) şi 50% din valoarea prânzului (23.07-28.08) ;
 Pentru un copil cu vârsta mai mare de 5 ani, însoţit de doi adulţi plătitori, se va încasa suma de 10 lei/zi/persoană, făra acordare de pat suplimentar ;
 Copiii peste 12 ani se consideră adulţi şi se taxează ca atare;
 Pentru doi copii cu vârste de până la 12 ani, se va asigura pat suplimentar contracost, 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.
 Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă;
Nu se acceptă cazarea persoanelor însoţite de animale de companie
Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi
Cazarea se face până cel târziu la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet.
La recepţie se achită taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004

