STAŢIUNEA: VENUS
HOTEL: VULTURUL***
TARIF/PERS/PACHET 6 NOPŢI

SERII DE 6 NOPŢI

PERIOADA

CAMERE DUBLE***

CAZARE + MD
(mic dejun)

CAZARE + DP
(demipensiune- BV de 55
lei/zi/pers.)

CAZARE + PC
(pensiune completă – BV de 90
lei/zi/pers.)

21.06.2016-27.06.2016
575
755
965
27.06.2016-03.07.2016
595
775
985
03.07.2016-09.07.2016
635
815
1025
09.07.2016-15.07.2016
635
815
1025
15.07.2016-21.07.2016
965
1175
21.07.2016-27.07.2016
965
1175
27.07.2016-02.08.2016
965
1175
02.08.2016-08.08.2016
965
1175
08.08.2016-14.08.2016
965
1175
14.08.2016-20.08.2016
965
1175
20.08.2016-26.08.2016
940
1125
26.08.2016-01.09.2016
940
1025
01.09.2016-07.09.2016
485
665
875
Complexul Hotelier „ Vulturul” este situat în centru Staţiunii Venus, la o distanţă de 30 m de plaja Mării Negre, pe malul Lacului Razelm.
Hotelul are o arhitectură unică, dispune de un număr de 206 camere duble şi single, situate pe 13 niveluri ( parter + 12 etaje), având 2 lifturi cu acces a câte 13
persoane. Hotelul este renovat în totalitate, cu băi modernizate, mobilier nou, frigider, TV prin cablu, internet, AC, balcon la toate camerele.
În holul recepţiei se află un bar cu acces la terasă. Restaurantul are o capacitate de 400 locuri, amplasat pe malul lacului Razelm, complet modernizat şi dotat cu
echipament de ultimă generaţie. Hotelul are parcare proprie, paza cu plată.
.
MASA:
Masa se serveşte în sistem self – service şi cu tichete valorice; MD este 25 lei/zi/pers.; Prânzul este 35 lei/zi/pers.; Cina este 30 lei/zi/pers.
FACILITĂŢI COPII:
 Pentru doi copii cu vârsta cuprinsa între 0 – 12 ani se acorda gratuitate la cazare, fără acordare de pat suplimentar, micul dejun fiind gratuit daca pachetul
achizitionat este cu pensiune completa;
 Copiii peste 12 ani si pentru cel de-al treilea copil, indiferent de varsta, se va achita 50% din valoarea unui loc cu acordare de pat suplimentar;
Parcare cu plata 15 ron/zi si paza
Nu se acceptă cazarea persoanelor însoţite de animale de companie
Pentru “Înscrieri Timpurii” pachetul se achită integral pană la 31 martie, cu un discount de 10 % din valoarea pachetului.
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

