PRAID
Hotel PRAID**+






LOCALIZARE: Hotelul PRAID**+ este situat chiar în centrul staţiunii, la doar 300 m de Salina Praid
CAZARE: Hotelul PRAID**+ asigură 48 locuri de cazare în 22 de camere şi apartamente cu baie proprie,
structurate dupa cum urmează: 2 camere cu 1 pat, 14 camere DBL twin (cu 2 paturi) şi 6 apartamente cu 3 locuri
Dotări camere/ apartamente: Grup sanitar propriu (cabină duş, lavoar, toaletă), paturi individuale, mobilier nou,
televizor LCD – cablu TV, cablu Internet, balcon (numai la camerele DBL), ferestre termopan.
MASĂ: Serviciile de masă vor fi asigurate sub formă de fişă de cont la restaurantul propriu al Hotelului PRAID**+,
care dispune de peste 150 de locuri în 2 saloane interioare + peste 100 de locuri pe terasă.
TRATAMENT: Bazele de tratament aparţin Salinei Praid, în colaborare cu care vă putem oferi următoarele
proceduri:
 Speleoterapie/ Climatoterapie în mina de sare, pentru afecţiuni respiratorii (tot timpul anului)
 Băi sărate hidrotermale, pentru afecţiuni reumatice şi ştrand sărat (în perioada 01 iunie – 15 octombrie)

Tarife aplicate pentru PACHETE DE SERVICII (sejur de odihnă/ tratament)
RON/ pers/ sejur
PERIOADA
2016

SERVICII
CAZARE +
FIŞĂ DE CONT DP
(fără tratament)

01 iul.
–
31 aug.
2016





CAZARE +
FIŞĂ DE CONT DP
+ TRATAMENT

DURATA SEJURULUI
6 nopţi

DBL in regim SGL

960

Loc in DBL

780

DBL in regim SGL
1032
Loc in DBL
852

CAZARE +
FIŞĂ DE CONT PC
(fără tratament)

DBL in regim SGL

CAZARE +
FIŞĂ DE CONT PC
+ TRATAMENT

DBL in regim SGL

CAZARE +
FIŞĂ DE CONT DP

Loc in TRP fara
balcon

1080

Loc in DBL
900
1152

Loc in DBL
972
2070

tarifele sunt exprimate pe persoană/ zi, includ TVA şi taxa de staţiune
pentru copii între 0 – 5 ani se asigură gratuitate la cazare, cazati cu 2 adulţi în cameră dbl
copii între 6 - 12 ani beneficiază de 50% reducere la pachet, cazaţi cu 2 adulţi în apartament cu 3
locuri; dacă pt. copii nu se solicită pachet, se achită cazarea: al 3-lea loc în apartament cu MD.

Informații legate de serviciile de masă:
Pentru serviciile de masă în regim DP ( demipensiune) sau PC ( pensiune completă) turiștii vor primi o fișă cont ( card client)
consumabilă la restaurantul și la pizeria hotelului astfel:
 pentru DP suma este în valoare de 50 lei/zi/pers.
 pentru PC suma este în valoare de 70 lei/zi/pers.

