HOTEL ALUNIS***
STATIUNEA SOVATA
TARIF LEI/ SEJUR 6 NOPȚI/PERS.
PERIOADA

LOC ÎN CAMERĂ DBL

CAZARE+DP
CAZARE + PC
(BONURI VALORICE de 50
( BONURI VALORICE de 70
lei/zi/pers.)
lei/zi/pers.)
03.01-01.06.2016
740
860
01.06-05.07.2016
830
950
05.07-06.09.2016
1240
06.09-22.12.2016
770
890
 Toate camerele sunt complet renovate, dotate cu telefon, frigider, TV, WI-FI, uscător de
păr, halate de baie, minibar.
 Pentru copiii între 6-14 ani se va achita 20 lei/copil/zi taxă utilități (include accesul
gratuit la piscină).
 Tariful pentru patul suplimentar este 50 % din valoarea unui loc într-o cameră dublă,
patul suplimentar se acordă copiilor pană la 16 ani, nu se acordă adulților.
 Prețul de cazare include intrarea la piscinele cu apă dulce și sărată, saune, sala de
fitness.
 Prețul nu include taxa hotelieră în valoare de 1% din tariful primei nopți de cazare care
se va achita de fiecare turist în parte la recepția hotelului.
 Tariful pentru camera SGL este 80% din tariful unei camera DBL la care se adaugă c/v
tipului de masă dorit
 Parcarea se asigură contracost.
 Masa poate fi servită în două moduri:
 Bonuri Valorice ( 50 lei/zi/pers.) – DEMIPENSIUNE(DP)
 Bonuri Valorice ( 70 lei/zi/pers.) – PENSIUNE COMPLETĂ(PC)
 PENSIUNE COMPLETĂ - MENIU FIX, 03.01-05.07.2016 și 06.09-22.12.2016
 Se poate face tratament în baza proprie a hotelului, minim 5 zile;
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HOTEL ALUNIS***
STATIUNEA SOVATA
PERIOADA

TARIF LEI/SEJUR/PERS.
CAZARE + MASA + TRATAMENT
REUMATOLOGIC/GINECOLOGIC/RESPIRATOR
PACHET 5 NOPTI
15 PROCEDURI/SEJUR
LOC ÎN
SGL
DBL

PACHET 7 NOPTI
15 PROCEDURI/SEJUR
LOC ÎN
SGL
DBL

PACHET 12 NOPTI
30 PROCEDURI/SEJUR
LOC ÎN
SGL
DBL

03.01-31.05.2016
740
950
980
1274
1730
2230
01.06-30.06.2016
815
1070
1085
1442
1910
2522
01.07-31.08.2016
1065
1470
1435
2002
2510
3482
01.09-15.12.2016
765
990
1015
1330
1790
2180
 Toate camerele sunt complet renovate, dotate cu telefon, frigider, TV, WI-FI, uscător de
păr, halate de baie, minibar.
 Pentru copiii între 6-14 ani se va achita 20 lei/copil/zi taxă utilități (include accesul
gratuit la piscină).
 Tariful pentru patul suplimentar este 50 % din valoarea unui loc într-o cameră dublă,
patul suplimentar se acordă copiilor pană la 16 ani, nu se acordă adulților.
 Prețul de cazare include intrarea la piscinele cu apă dulce și sărată, saune, sala de
fitness.
 Prețul nu include taxa hotelieră în valoare de 1% din tariful primei nopți de cazare care
se va achita de fiecare turist în parte la recepția hotelului.
 Tariful pentru camera SGL este 80% din tariful unei camera DBL la care se adaugă c/v
tipului de masă dorit
 Masa se asigură în regim meniu fix pensiune completă sau demipensiune cu tichete
valorice.
 Parcarea se asigură contracost.
 Tarifele sunt valabile cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Persoanele care nu
dețin bilet de trimitere de la medical de familie achită o diferență suplimentară de TVA
9% la valoarea pachetului și taxa de consultație în valoare de 35 lei.
 Procedurile din pachetele special sunt minore
 Intrarea la cazare pentru pachetele cu tratament se face duminica.
 Se poate face tratament în baza proprie a hotelului, minim 5 zile;
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