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Servicii de cazare și de masă, transport, 
tratament, totul într-un singur pachet de 
servicii turistice:
 Peste 200 de hoteluri pe Litoralul Mării 

Negre din România
 Peste 800 de hoteluri, pensiuni și vile în 

Orașele din România
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Staţiunile Balneo-Climaterice și Montane 
din România și Delta Dunării

 Peste 100 de pensiuni agroturistice și 
rurale din România

VOUCHERE DE VACANȚĂ

 



Dragi prieteni ,

De la fondarea sa în anul 1993 la Cluj Napoca, compania EXIMTUR a cunoscut o dezvoltare continuă, 
extinzându-şi reţeaua de agenţii proprii în oraşe importante din România şi devenind una dintre cele mai 
importante companii de călătorii din ţara noastră.

Cu sprijinul şi încrederea acordată de clienţii şi partenerii noştri , astăzi , reţeaua EXIMTUR este formată 
din 23 de agenţii de călătorie, 16 agenţii proprii şi 7 agenţii francizate în oraşele: Bucureşti , Cluj-Napoca, 
Timişoara, Sibiu, Oradea, Arad, Baia-Mare, Suceava, Constanţa, Tîrgu Mureş, Satu Mare, Iaşi , Mediaş, Alba 
Iulia, Hunedoara şi Reşiţa.

EXIMTUR este recunoscută ca fiind o companie puternică şi stabilă pe piaţa de profil din România. Peste  3 
milioane de clienţi şi 2500 de companii au beneficiat de serviciile noastre  până în prezent, aspect care ne  
bucură şi ne onorează, şi pe care îl apreciem ca fiind, totodată, o confirmare a activităţii noastre derulată la 
standarde înalte de calitate şi profesionalism. 

Siguranţa banilor avansaţi de clienţi pentru vacanţele şi serviciile cumpărate de la EXIMTUR, parteneriatele 
solide pe care le deţinem în domeniu, diversitatea destinaţiilor şi a produselor turistice oferite, grija pentru a 
vă asigura un raport corespunzător preţ-calitate pentru fiecare tip de serviciu sunt principalele atuuri care ne 
recomandă şi ne diferenţiază în piaţă.

Vom rămâne şi în continuare la fel de dedicaţi misiunii noastre, aceea de a fi consultantul dumneavoastră 
de călătorie de încredere şi la fel de ataşaţi valorilor noastre: oferirea de servicii de calitate, acordarea de 
garanţii ferme privind siguranţa călătoriilor, abordarea clienţilor cu accent pe respect, dinamism şi eficienţă, 
respectarea legislaţiei. Acestea sunt elementele care au caracterizat activitatea EXIMTUR încă de la începutul 
poveştii noastre.

Vă mulţumim pentru încredere! Vă mulţumim pentru că aţi ales să călătorim împreună!

Lucia Nora MORARIU
Preşedinte  Fondator
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 Vrei să pleci într-o vacanţă relaxantă și fără 
griji, în România sau în străinătate?

 Călătorești cu autoturismul personal, cu 
autocarul, sau preferi varianta mai rapidă, 
zborul charter?

 Simţi nevoia de a evada din rutină într-un 
city-break de câteva zile?

 Visezi să încerci ceva nou, cum ar fi  o croazieră 
sau o destinaţie exotică?

 Iţi dorești o vacanţă croită special pentru tine, 
pe gustul și asteptările tale?

 Ai nevoie de un bilet de avion, de o cazare, 
de o asigurare medicală sau să închiriezi o 
mașină?

 EXIMTUR oferă promoţii clienţilor fi deli, prin 
aplicarea de reduceri la preţul pachetelor de 
vacanţă achiziţionate.

 Urmărește pagina de Facebook
www.facebook.com/eximtur, blogul 
blog.eximtur.ro și intră pe site-ul companiei, 
www.eximtur.ro, pentru a fi  mereu informat 
cu privire la concursurile cu premii în vacanţe, 
obiecte promoţionale sau alte benefi cii.

 Poţi plăti orice serviciu în rate fără dobândă, 
prin intermediul parteneriatelor cu băncile 
Garanti Bank, Credit Europe Bank, Banca 
Transilvania, Raiffeisen Bank, BCR, Alpha 
Bank, Unicredit Bank, Bancpost.

Suntem aici oricând pentru tine! 
*9977 sau 0364-803888 (apel cu tarif normal), 

serviciu disponibil NON-STOP

CONTEAZĂ PE NOI 
ÎN ORICE SITUAŢIE!

MAI MULTE BENEFICII 
PENTRU TINE

Îţi oferim SIGURANŢĂ, 
TRANSPARENŢĂ ȘI SERIOZITATE

Avem peste 26 DE ANI DE 
EXPERIENŢĂ în domeniul 
turismului

Suntem O ECHIPĂ SPECIALIZATĂ, 
mereu la dispoziţia ta

Suntem CREATIVI, DINAMICI și 
EFICIENŢI 

SELECTĂM cu grijă OFERTA pentru 
tine

Îţi oferim PREŢURI COMPETITIVE 
și un excelent RAPORT 
CALITATE-PREŢ

La noi găsești SERVICII 
COMPLETE pentru orice fel de 
călătorie

Suntem permanet alături de tine, 
prin SERVICIUL NON-STOP DE 
INFORMAŢII ŞI REZERVĂRI

24h

DE CE SĂ ALEGI 
EXIMTUR?
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Plecare Sosire Perioada L M M J V S D
TAROM
Cluj - București 5:45 6:40 25.03-27.10 • • • • • • •

8:25 9:20 • • • • •
11:50 13:00 • •
14:05 15:15 • • • • •
19:40 20:35 26.03-24.10 • • • • • • •
20:50 21:45 28.03-26.10 • • •

București - Cluj 6:50 7:45 • • • • •
10:15 11:25 • •
12:30 13:40 • • • • •
15:50 17:00 28.03-26.10 • • •
18:05 19:00 • • • • • • •
21:55 22:50 • • • • • • •

Iași - București 5:45 6:55 • • • • •
9:10 10:20 • • • • •
11:50 13:00 • • • •
12:50 14:00 26.03-25.10 • • •
14:00 15:10 27.03-27.10 • • •
14:30 15:25 • • •
19:00 20:10 • • • • • • •

București - Iași 7:00 8:05 26.03-26.10 • • •
7:40 8:45 • • • • •
10:20 11:25 • • • •
12:30 13:35 • • • •   
17:30 18:35 • • • • • • •
19:50 20:45 •
21:50 22:45 • • • • • • •

Timișoara - București 5:45 6:45 • • • • • • •
8:30 9:30 • • • • •
11:45 13:00 •
12:45 14:00 • •
14:25 15:40 • • •  
15:20 16:20 • •
19:45 20:45 • • • • • • •

București - Timișoara 6:50 8:10 • • • • •
8:25 9:25 • •
10:00 11:20 • •
11:00 12:20 • •
12:40 14:00 • • •  
18:05 19:05 • • • • • • •
21:15 22:15 • • • • • •

Satu Mare - București 9:10 10:30 26.03-26.10 • • • • •
18:50 20:10 • • • • •

București - Satu Mare 7:20 8:45 26.03-26.10 • • • • •
17:00 18:25 • • • • •

Suceava - București 5:45 7:00 • • • • • • •
19:15 20:30 • • • • • •

București - Suceava 17:40 18:50 • • • • • • •
21:30 22:40 • • • • • •

Zboruri interne



Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Plecare Sosire Perioada L M M J V S D
TAROM

Oradea - București 8:55 10:15 26.03-26.10 • • • • •  
20:20 21:40 25.03-25.10 • • • • • •

București - Oradea 7:05 8:30 26.03-26.10 • • • • •
18:30 19:55 26.03-26.10 • • • • • •

Cluj-Iași 17:25 18:40 26.03-26.10 • • •
Iași-Cluj 19:05 20:25 25.03-25.10 • • •

Timișoara - Iași 10:45 12:25 26.03-26.10 • • •
Iași-Timișoara 8:30 10:20 25.03-25.10 • • •

Sibiu-București 6:00 6:40 •
12:10 12:50 • • •

București-Sibiu 10:10 10:50 •
11:25 12:10 •
13:25 14:10 •
15:45 16:30 •

Tg. Mureș-București 5:40 6:50 26.03-26.10 • •
București-Tg. Mureș 21:20 22:30 25.03-25.10 • •

Plecare Sosire Perioada L M M J V S D
RYANAIR
Timișoara-București 8:00 9:05 26.03-27.10 • • • • •

14:10 15:15 •
16:10 17:15 •
19:55 21:00 25.03-27.10 • • • •
20:45 21:50 •

București-Timișoara 6:30 7:35 26.03-27.10 • • • • •
12:40 13:45 •
14:40 15:45 •
18:25 19:30 25.03-26.10 • • • •
19:15 20:20 •

Plecare Sosire Perioada L M M J V S D
BLUE AIR
București-Iași 8:35 9:25 • • • • • •

20:00 20:50 • •
21:45 22:45 • • •
22:30 23:30 •

Iași-București 7:00 7:50 • • • • • •
20:15 21:15 • • • •
21:00 22:00 •
21:35 22:25 •

Cluj-București 7:00 7:45 • • • • • • •
20:00 20:45 • • • • •
21:00 21:45 •

București-Cluj 8:20 9:10 • • • • • • •
21:20 22:10 • • • • •
22:20 23:10 •

NOU Din agențiile EXIMTUR poți cumpăra și bilete de tren pe rute interne 
și internaționale.



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

6

CRIȘANA
Băile Felix, județul Bihor
Hotel Lotus Therm***** ..........................................................11
Hotel International**** ..............................................................12
Hotel Termal*** .............................................................................13
Hotel Nufărul*** ............................................................................14
Hotel Poieniţa*** ...........................................................................15
Hotel Mureş** ..................................................................................16
Hotel President**** ....................................................................17
Hotel Aqua President**** ..........................................................18
Hotel President SPA**** ............................................................19
Pensiunea Anthimos**** ...........................................................20 
Vila Etikette*** ..............................................................................20
Hotel Muncel** ................................................................................21
Hotel Crișana** ................................................................................22
Hotel Padiș*** ...............................................................................22
Hotel Nicoleta*** ..........................................................................23
Băile 1 Mai, județul Bihor
Hotel Perla*** ................................................................................23
Stâna de Vale, județul Bihor
Hotel Iadolina*** ...........................................................................24 
Vile Izvorul Minunilor**** ...........................................................24
Vila Liliacul**** ...........................................................................25
Moneasa, județul Arad
Hotel Parc*** .................................................................................26

BANAT
Băile Herculane, județul Caraș Severin
Grand Hotel Minerva Resort & SPA**** ...................................29 
Hotel Afrodita Resort & SPA**** ...............................................30
Hotel Diana*** ...............................................................................31
Hotel Ferdinand *** ......................................................................32
Hotel Golden Spirit*** ..................................................................33
Hotel Sara’s Son*** .......................................................................34
Hostel Sara’s Sons*** ...................................................................34
Pensiunea Jojo**** ....................................................................35
Hotel Roman** ................................................................................36
Hotel Domogled*** .......................................................................36
Hotel Dacia** ...................................................................................37
Buziaș, județul Timiș
Hotel Parc*** .................................................................................38 
Hotel Phoenix Conference & SPA Buziaș**** .......................... 39
Sasca Romană, județul Caraș Severin
Pensiunea Cheile Nerei*** ...........................................................40

BUCOVINA
Gura Humorului, județul Suceava
Hotel Best Western Bucovina**** ............................................43
Hotel Toaca Bellevue**** ..........................................................44
Pensiunea la Conac în Bucovina****........................................45
Pensiunea Casa Humor**** ......................................................46
Sucevița, județul Suceava
Hotel Sofia**** ............................................................................47
Complex Popas Turistic Bucovina**** .....................................48
Complex Turistic Voievod**** ...................................................49

Vama, județul Suceava
Pensiunea Bucovina Lodge**** ................................................50
Vatra Dornei, județul Suceava
Hotel Bradul***..............................................................................50
Hotel Carol**** ............................................................................51
Hotel Dorna**** ..........................................................................52
Hotel Intus** ....................................................................................53
Vila Franz Joseph*** ....................................................................53
Pensiunea Domeniul Dornei**** ...............................................54
Voroneț, județul Suceava
Complex Turistic Casa Elena**** ..............................................55
Pensiunea Popasul Domnesc**** ............................................56
Pensiunea Perla Bucovinei**** .................................................57

OLTENIA
Băile Govora, județul Vâlcea
Hotel Belvedere*** ........................................................................59
Hotel Oltenia*** .............................................................................60
Hotel Palace**** .........................................................................61
Hotel Parc** .....................................................................................62
Băile Olănești, județul Vâlcea
Hotel Alice*** ................................................................................63
Hotel Livadia*** ............................................................................64
Hotel Olănești*** ...........................................................................65
Hotel Parâng** ................................................................................66
Hotel Stogu***...............................................................................67
Hotel Suprem*** ...........................................................................68
Hotel Tisa**** .............................................................................69
Pensiunea Izvoare*** ...................................................................70
Pensiunea Maria** ..........................................................................70
Călimănești - Căciulata, județul Vâlcea
COMPLEX BALNEAR COZIA *** ...................................................71
Hotel Central*** ............................................................................72
Hotel Domniţei*** .........................................................................73
Dubova, județul Mehedinți
Cabana Delfinul*** ........................................................................74
Eșelnița, județul Mehedinți
Pensiunea Danubia**** .............................................................75
Voineasa, județul Vâlcea
Hotel Zan**** ..............................................................................76

TRANSILVANIA
Albac, județul Alba
Pensiunea Steaua Arieșului**** ...............................................79
Vila Perla Arieșului** .......................................................................79
Arpașul de Sus, județul Sibiu
Complex Păstrăvaria Albota**** ...............................................80
Balvanyos, județul Covasna
Grand Hotel Balvanyos**** .......................................................81
Băile Tușnad, județul Harghita
Hotel O3zone**** ........................................................................82
Hotel Ciucaș*** .............................................................................83
Hotel Tușnad** ................................................................................84
Pensiunea Tulipan*** ...................................................................84
Hotel Fortuna*** ...........................................................................85



Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Baraolt, județul Covasna
Pensiunea Castel Daniel Kastely**** .......................................85
Bazna, județul Sibiu
Complex Balnear Expro*** ...........................................................86
Bassen Penson*** ........................................................................87
Beliș Fântânele, județul Cluj
Hotel Bianca*** .............................................................................87
Biertan, județul Sibiu
Complex Medieval Unglerus**** ...............................................88
Borsec, județul Harghita
Villa Bella*** ..................................................................................88
Bran - Moieciu, județul Brașov
Complex Club Vila Bran*** ...........................................................89
Complex Cheile Grădiștei Fundata*** ........................................90
Complex Cheile Grădiștei Moieciu*** .........................................91
Hotel Emire**** ...........................................................................92
Hotel Maridor**** .......................................................................92
Hotel Mistral Resort*** ................................................................93
Hotel Wolf 1*** ..............................................................................94
Hotel Wolf 2**** ..........................................................................95
Pensiunea Conacul Brătescu**** .............................................96
Colibița, județul Bistrița Năsăud
Fisherman’s Resort*** .................................................................97
Hotel Roser House**** ..............................................................98
Covasna, județul Covasna
Hotel Clermont**** .....................................................................99
Hotel Căprioara**** ..................................................................100
Hotel Montana*** .......................................................................101
Hotel TTS Spa & Wellness**** ................................................102
Hotel Covasna*** ........................................................................102
Hotel Cerbul*** ............................................................................103
Cristian, județul Brașov
Pensiunea Conacul Ambient***** ........................................104
Daneș, județul Mureș
Domeniul Dracula*** ..................................................................105
Geoagiu Băi, județul Hunedoara
Hotel Germisara**** .................................................................106
Lacul Roșu, județul Harghita
Hotel Lacu Roșu*** ....................................................................107
Muntele Băișorii, județul Cluj
Pensiunea Andreea**** ...........................................................108
Ocna Sibiului județul Sibiu
Hotel Ștrand** ...............................................................................109
Orăștie, județul Hunedoara
Arsenal Park Resort***...............................................................110
Păltiniș, județul Sibiu
Hohe Rinne Hotel & Spa**** ...................................................111
Hotel Cindrel*** ...........................................................................112
Pensiunea Rafael**** ...............................................................113
Pensiunea Perla Păltinișului**** .............................................112
Poiana Brașov, județul Brașov
Complex Monterai*** .................................................................114

Hotel Alpin/Aparthotel Alpin/Alpin Casa**** ........................115
Hotel Bradul**** .......................................................................116
Hotel Piatra Mare****...............................................................117
Hotel Rizzo Boutique**** .........................................................117
Hotel Ruia*** ...............................................................................118
Hotel Silver Mountain Resort**** ...........................................119
Hotel Sport & SPA**** ..............................................................120
Hotel Teleferic**** ....................................................................121
Praid, județul Harghita
Pensiunea Praid*** .....................................................................123
Pensiunea Princess*** ...............................................................123
Hotel Praid**+ ................................................................................124
Predeal, județul Brașov
Cabana Vânătorilor*** ................................................................125
Complex Hotelier Eden*** ..........................................................125
Andy Grand Hotel**** ..............................................................126
Hotel Belvedere*** ......................................................................127
Hotel Bulevard*** ........................................................................128
Hotel Carmen**** .....................................................................129
Hotel Carpați*** ..........................................................................130
Hotel Orizont**** ......................................................................131
Hotel Rozmarin**** ..................................................................132
Hotel Ski & Sky**** ...................................................................133
Pensiunea Toledo*** ..................................................................134
Râșnov, județul Brașov
Hotel Radsor**** ......................................................................135
Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș
Hotel Apollo Wellness Club**** ..............................................136
Sângeorz Băi, județul Bistrița Năsăud
Hotel Someșul** ............................................................................137
Sovata, județul Mureș
Danubius Health & Spa Resort Sovata**** ...........................138
Danubius Health & Spa Resort Brădet**** ............................139
Hotel Aluniş*** ............................................................................140
Pensiunea Isuica*** ....................................................................141
Hotel Lacul Ursu*** ....................................................................142
Hotel Szeifert*** .........................................................................143
Hotel Relax**** .........................................................................144
Boutique Hotel Fabesca**** ...................................................145
Straja, județul Hunedoara
Vila Alpin*** .................................................................................146
Teleac, județul Alba
Theodora Golf Club**** ...........................................................147
Teliucu Inferior (Castelul Corvinilor), judeţul Hunedoara
Motel Cinciș*** ............................................................................148
Turda, județul Cluj
Pensiunea Sarea-n Bucate***** ...........................................149
Valea Drăganului, judeţul Cluj
Pensiunea Art1000*** ................................................................150
Zabala, județul Covasna
Zabola Estate - The Machine House** ........................................151



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

8

MOLDOVA
Ceahlău, județul Neamț
Pensiunea Total*** .....................................................................153
Durău, județul Neamț
Hotel Bradul***............................................................................153
Hotel Brânduşa** ..........................................................................154
Hotel Bistrița**** ......................................................................155
Slănic Moldova, județul Bacău
Hotel Euro Vacanța***................................................................156
Hotel Perla**** ..........................................................................157
Hotel Venus** ................................................................................158
Hotel Dobru*** ............................................................................159
Pensiunea Poiana Verde**** ...................................................160
Vila Teleconstrucția*** ...............................................................161
Hotel Nemira**** ......................................................................162

MARAMUREȘ
Baia Sprie, județul Maramureș
Complex Hotelier Șuior*** .........................................................165
Borșa, județul Maramureș
Hotel Cerbul** ................................................................................166
Hotel Nord*** ..............................................................................167
Hotel Păltiniş*** ..........................................................................167
Hotel Victoria*** .........................................................................168
Hotel Roman*** ..........................................................................169
Cavnic, județul Maramureș
Hotel Roata*** ............................................................................169
Dănești, județul Maramureș
Hotel Secret Garden**** ..........................................................170
Ocna Șugatag, județul Maramureș
Hotel Crăiasca*** ........................................................................171
Pensiunea Popasul din Deal*** .................................................171
Pensiunea Teleptean*** .............................................................172
Recea, județul Maramureș
Hotel Romanița**** ..................................................................173
Săcel, județul Maramureș
Pensiunea Lăcrămioara*** ........................................................174
Tășnad, județul Satu Mare
Hotel Marissa*** .........................................................................175
Vișeu de Sus, județul Maramureș
Hotel Mirage Resort**** ..........................................................175

MUNTENIA
Arefu - Transfăgărășan, județul Argeș
Hotel Valea cu Pești**** ..........................................................177
Amara, județul Ialomița
Hotel Dana**** ..........................................................................178
Hotel Ialomița*** .........................................................................179
Hotel Parc*** ...............................................................................180
Azuga, județul Prahova
Hotel Azuga Ski & Bike Resort*** .............................................181
Bușteni, județul Prahova
Hotel Alexandros*** ...................................................................182
Hotel Conac Bavaria*** ..............................................................183
Hotel Iri*** ...................................................................................184

Hotel Silva***...............................................................................185
Pensiunea Casa Freya**** .......................................................186
Moroeni, județul Dâmbovița
Hotel Peștera**** .....................................................................187
Lacu Sărat, județul Brăila
Hotel Lacu Sărat** ........................................................................188
Pucioasa, județul Prahova
Hotel Turist*** .............................................................................188
Pensiunea La Familia*** ............................................................189
Sinaia, județul Prahova
Hotel Bucegi*** ...........................................................................190
Hotel Caraiman*** ......................................................................191
Hotel Carpathia**** ..................................................................192
Hotel Cumpătu**** ...................................................................193
Hotel Foişorul cu Flori**** .......................................................194
Hotel Internațional**** ............................................................195
Hotel Ioana Hotels***** ........................................................196
Hotel Marami***..........................................................................197
Hotel Marea Neagră*** ..............................................................198
Hotel New Montana**** ..........................................................199
Hotel Palace**** .......................................................................200
Hotel Smart**** ........................................................................201
Pensiunea Casa Iris**** ...........................................................202
Pensiunea Oblique***** .........................................................203
Vila Camelia*** ............................................................................204
Vila Economat**** ....................................................................205

DELTA DUNĂRII
Băltenii de Sus, județul Tulcea
Hotel Wels**** ..........................................................................207
Dunavățu de Jos, județul Tulcea
Hotel New Egreta**** ...............................................................208
Gura Portiței - Jurilovca, județul Tulcea
Complex Turistic Eden - Gura Portiței*** .................................209
Mahmudia, județul Tulcea
Hotel Mon Jardin**** ...............................................................212
Casa Teo**** .............................................................................213
Murighiol, județul Tulcea
Hotel Puflene Resort**** .........................................................214
Pensiunea Peninsula**** .........................................................215
Pensiunea Rio Divino\\\ ............................................................216
Nufărul, județul Tulcea
Complex Steaua Apelor**** ....................................................217
Sfântu Gheorghe, județul Tulcea
Complex Green Village**** ......................................................218
Pensiunea Delta Marina\\\ ........................................................220
Sulina, județul Tulcea
Pensiunea Casa Sibiană\\\ .......................................................221



Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

9

Legendă
Piscină 
acoperită

Piscină 
descoperită

Tratament 
balnear

Welness, spa,
întreţinere, 
refacere

Stațiune 
turistică

Loc de joacă 
pentru copii

Animale de 
companie 
acceptate

Conferinţe
evenimenteSală fitness WiFi

AA
NI

A
SI

LV
AN

I
TR

AN
SI

A
LV

A
SI

A
LV

AN
IA

ARA

BU
CO

VI
NAAANN

A
TE

NI
AA

OL
TE

OL
T

O
T

OL
TE

O
A

M
UN

TE
NI

A
UN

TE
N

M
U

NI
A

N
UN

TE
NI

A
M

U

DOBROGOGEA
OG

Ș
RA

M
UR

EȘ
M

AR
AMRA

M
UR

EȘ
UU

ȘANA

CRIȘAN
IȘAN

AN
AT

BA
NA

T
AN

AT

LDOVA
OLDOVA

MOLD
MOLMOLLDOVA

OLD

Sa
tu

 M
ar

e

Za
lă

u Cl
uj

-N
ap

oc
a

Al
ba

 Iu
lia

De
va

Si
bi

uTâ
rg

u
M

ur
eș

Ba
ia

 M
ar

e

Or
ad

ea

Ar
ad

Sa
tu

 M
ar

e Să
la

j

Cl
uj

M
ur

eș

Al
ba

Hu
ne

do
ar

a
Ti

m
iș

Ca
ra

ș-
Se

ve
rin

M
eh

ed
in

ți

Go
rj

Do
lj

Ol
t

Te
le

or
m

an
Gi

ur
gi

uIlf
ov

Vâ
lc

ea

Ar
ge

ș

Dâ
m

bo
vi

țaPr
ah

ov
a

Si
bi

u

Bi
ho

r

Ar
ad

M
ar

am
ur

eș

Ti
m

iș
oa

ra

Re
și

ța

Dr
ob

et
a

Tu
rn

u 
Se

ve
rin

Tâ
rg

u 
Ji

u

Cr
ai

ov
a

Sl
at

in
a

Al
ex

an
dr

ia
Gi

ur
gi

uBu
cu

re
șt

i
Sl

ob
oz

ia

Tu
lc

ea
Br

ăi
la

Br
ăi

la
Tu

lc
ea

Râ
m

ni
cu

Vâ
lc

ea

Pi
te

șt
i

Tâ
rg

ov
ișt

e
Pl

oi
eș

ti

Br
aș

ov

Sf
ân

tu
Gh

eo
rg

he

Fo
cș

an
i

Ga
la

ți

Ga
la

ți

Va
sl

ui
Va

sl
ui

Ba
că

u

M
ie

rc
ur

ea
Ci

uc

Pi
at

ra
 N

ea
m

ț

Ba
că

u
Ha

rg
hi

ta

Ne
am

ț

Su
ce

av
a

Bi
st

riț
a

Nă
să

ud

Su
ce

av
a

Bi
st

riț
a

Bo
to

șa
ni

Bo
to

șa
ni Ia

și
Ia

și

Bu
ză

u

Bu
ză

u

Br
aș

ov

Co
va

sn
a

Vr
an

ce
a

Că
lă

ra
și

Co
ns

ta
nț

a
Că

lă
ra

și
Co

ns
ta

nț
a

Ia
lo

m
ița



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

10

CRIȘANA
ȚŢara celor trei Crișuri, a apelor termale, a distracţiei  
și a arhitecturii secession.
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Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL LOTUS THERM *****

Amplasat aproape de liziera pădurii, 
în preajma lacurilor cu lotuşi sacri, 
nuferi albi, nuferi termali, Lotus 
Therm Spa & Luxury Resort este 
un spaţiu dătător de vitalitate şi de 
echilibru. Relaxarea şi refacerea sunt 
duse la perfecţiune în unicul complex 
termal de 5 stele din România. Fie-
care element este special conceput 
pentru a-ţi aminti în fiecare clipă că, 
pentru noi, tu eşti un client valoros. 
Confort absolut, într-o ambianţă lu-
xuriantă. Strălucire, eleganță pură, 
relaxare care se transformă în reface-
re, împrospătare şi întinerire. Aceasta 
este promisiunea Lotus Therm Spa & 
Luxury Resort!
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, acces belvedere persoane cu 
dizabilităţi, internet, păstrare obiecte 
de valoare, bar, magazin. 
Săli de conferinţă: 3 - Versatile şi 
neconvenţionale, cele 3 saloane ale 
hotelului Lotus Therm Spa & Luxury 
Resort se adaptează cu uşurinţă unor 
evenimente diverse. Capacitate: Sa-
lon Topaz 100 locuri, Salon Opal 150 
locuri, Salon Onix 200 locuri. 
Evenimente: Conferinţe, traininguri, 
cursuri, simpozioane, seminarii, nunţi, 

banchete, botezuri, aniversări. 
Dotări camere: Aer condiţionat, 
minibar, seif, internet, uscător de păr, 
încălzire, telefon, Smart TV, halat de 
baie, papuci.
Număr total camere: 180.  Single: 
79. Duble: 40 - dintre care 3 camere 
pentru persoane cu dizabilităţi. 
Apartamente: 45 - 39 apartamente 
standard şi 6 apartamente speciale 
– VIP, Honeymoon, Gold, Blue. Apar-
tamentul este format dintr-o cameră 
cu pat matrimonial şi o cameră de zi 
care comunică între ele. 
Suita este formată din două camere 
care comunică între ele, fiecare cu 
pat matrimonial. Familiale: 8. 
Servicii: Puse gratuit la dispoziţia 
tuturor clienţilor: Acces Aquapark,  
informaţii despre atracţiile zonei şi 
programe turistice, sală de fitness, 
primirea şi transmiterea mesajelor şi 
corespondenței, beţe Nordic Walking, 
comisionar curier, saună uscată, păs-
trarea obiectelor uitate, saună ume-
dă, cameră depozitare bagaje, Fân-
tână de gheaţă, transportul bagajelor, 
teren de volei, seif în cameră, apel de 
trezire, reviste şi ziare, acordare de 
prim ajutor în caz de urgenţă, acces 

internet, informaţii privind mijloacele 
de transport şi comenzi taxi, informa-
ţii culturale şi rezervări, parcare. 
Servicii suplimentare cu taxă: Tra-
tament balnear şi Wellness&SPA, 
închiriere masă Ping-Pong, masaj, în-
chiriere jocuri (Remi, Şah, Table), tra-
tamente geriatrice, săli de conferinţe 
şi evenimente (3), cosmetică, servicii 
de spălătorie şi călcat, manichiu-
ră-pedichiură, convorbiri telefonice 
interne şi internaţionale, fax, coafor, 
xerox,  Gold SPA (Masaje şi 3 tipuri 
de saune) – Aquapark Felixarium, 
magazin,  cameră de gheaţă (GOLD 
Spa Aquapark Felixarium), transport 
aeroport. 
Servicii masă: Fiecare moment pe-
trecut în Salonul Ambra, restaurantul 
hotelului Lotus Therm Spa & Luxury 
Resort, devine unul de referință pen-
tru oaspeți sau pentru cei care decid 
să celebreze aici evenimente per-
soanale sau profesionale. Preparate 
culinare sunt pregătite cu pricepere 
de bucătari cu experiență certificată, 
în gastronomie. În câteva ore, trans-
formăm Salonul Ambra potrivit celor 
mai exigente cerințe ale clienților. Ca-
pacitate: 180 locuri. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 

aer liber, piscină acoperită, piscină 
cu apă termală, SPA, bază tratament, 
sală fitness. Aquapark Felixarium – 
relaxarea şi distracţia se întâlnesc 
într-un concept acvatic surprinzător. 
Cu o investiţie de aproape 30 de mi-
lioane de euro, Lotus Therm Spa & 
Luxury Resort include un aquapark 
inedit, unic în România. Felixarium 
este construit şi proiectat la cele mai 
înalte standarde şi oferă distracţie 
şi surprize, indiferent de vârstă. 14 
piscine interioare şi exterioare cu 
recirculare şi apă termală, jacuzzi, 
peşteri, cascade, 2 tobogane, zone 
de luat masa (Cascada Bar, Yammi 
Grill, Tiki Bar), teren de beach volley, 
centrul GOLD SPA cu 3 tipuri de sau-
nă şi cameră de gheaţă. Însă, atracţia 
principală rămâne cupola retractabi-
lă de deasupra piscinelor interioare 
care lasa la vedere un impresionant 
spectacol celest, diurn său nocturn. 
Tratament: Lux şi excelentă în do-
meniul serviciilor de balneologie şi 
SPA. Centrul de tratament balnear şi 
SPA, Nelumbo Med-SPA, este perfect 
conectat cu hotelul de 5 stele pentru 
că intimitatea oaspeţilor noştri este 
supremă. Centrul dispune de cele 
mai variate servicii şi terapii: hidro-
terapie, împachetări şi băi cu nămol, 
împachetări cu parafină, electrotera-
pie, hidrokinetoterapie, kinetoterapie, 
masaje, piscine interioare cu apă ter-
mală, cosmetică, saune şi o fântână 
cu gheață pentru curajoşii care vor 
să se răcorească. Apele termale din 
Băile Felix sunt cele mai curative şi 
apreciate din regiune, având propri-
etăţi miraculoase pentru majoritata-
tea afecţiunilor aparatului locomotor. 
Tehnologie de ultima generaţie în 
recuperare – TECAR TERAPIA - În 
cadrul centrului Nelumbo Med-SPA 
se afla unicul aparat din regiunea de 
Nord-Vest a României. 
Opţional: Excursie la Peştera Urşilor, 
Peştera de Cristale de la Roşia şi Peş-
tera Meziad.

     
  

Tarife începând de la

342,20 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu  demipensiune
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Dotări generale: Restaurant cu o 
capacitate de 300 de locuri, parcare 
proprie cu plată, acces persoane cu 
dizabilităţi, loc de joacă pentru copii, 
internet WI-FI gratuit, 3 lifturi, salon 
cosmetică, salon manichiură, pedi-
chiură, magazin, terasă, cofetărie şi 
bar de zi. Acces persoane cu dizabi-
lităţi (inclusiv cu cărucior), cameră 
depozitare bagaje, pază (inclusiv ca-
mere supraveghere video în spaţiile 
publice). 
Săli de conferinţă: 3 - (50, 120 şi 

200 locuri) dotate cu videoproiector, 
ecran de proiecţie, flipchart, insta-
laţie de sonorizare, echipamente 
pentru traducere simultană, Internet 
wireless.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, seif, baie cu cadă, balcon, in-
ternet, uscător de păr, telefon, sistem 
detecţie fum, halat de baie. Hotelul 
are în dotare şi 3 camere pentru per-
soane cu dizabilităţi. 
Număr total camere: 210 din care 80 
single, 110 duble (din care 3 camere 

pentru persoane cu dizabilităţi) şi 
20 apartamente: (apartamentul este 
compus din living şi dormitor).
Observaţii: La recepţie se achită taxa 
specială de promovare turistică - 1% 
din valoarea primei nopţi de cazare. 
Check-in începând cu orele 14:00; 
check-out până la orele 12:00. Nu se 
accepta accesul cu animale de com-
panie.
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Internaţional, categoria. 
Sală de 300 de locuri în saloane, 80 
locuri pe terasă acoperită și 30 locuri 
pe terasă neacoperită îşi aşteaptă 
oaspeţii într-o atmosferă de relaxare 
este întregită în fiecare seară de con-
certe live susţinute la braseria hotelu-
lui (90 locuri în saloane și 100 locuri 
pe terasa neacoperită) de orchestra 
hotelului, de concursurile de dans 
sau la cerere, de programele folclori-
ce unice în zonă.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber -3 piscine, piscină acoperi-

tă - 2 piscine, piscina cu apă terma-
lă, SPA, bază tratament, sală fitness, 
bazin wellness cu hidromasaj, hidro-
terapie, hidromasaj complex, masaj, 
duşuri speciale cu cromo sau aromo 
- terapie, jacuzzi, saună (acces gratu-
it), solar. 
Puteţi opta şi pentru cele trei piscine 
în aer liber, cu peste 1400 mp de luciu 
de apă: 
•  piscină de înot (mai-septembrie) 
•  piscină de relaxare wellness cu apă 
termală (jeturi cervicale, ciupercă cu 
apă, jacuzzi, pool bar) 
•  piscină pentru copii (mai-septem-
brie). Este recomandată copiilor cu 
vârsta între 3 şi 10 ani. Dispunde de 
un mini topogan. 
şezlonguri gratuite, zone de luat 
masa, bar, teren de mini-golf, asisten-
ță medicală. 
Divertisment: în sezon program de 
animație la piscine (aquagym, aqu-
azumba, jocuri și activități pentru 
copii), petreceri cu spumă, dj și ani-
matoare.
Tratament: Balneoterapie (băi cu apa 
termală în vane şi bazine); hidrotera-
pie (duș şi masaj subacval, hidroma-
saj Caracalla, duşuri speciale: Vichy, 
Cyklonik, Jacuzzi); electroterapie (băi 
galvanice, băi Stanger, diadinamice, 
ultrasunete, TENS, curenţi interferen-
ţiali, unde scurte, magnetoterapie); 
inhalaţii cu apă termală şi medica-
mente; împachetări şi băi cu nămol; 
masoterapie (masaj medicinal şi lim-
fatic, masaj de relaxare). Pentru efec-
tuarea tratamentului nu este necesa-
ră trimiterea din partea medicului de 
familie sau a medicului specialist! 
Distracţie: Agrement diversificat - 
teren de minigolf, biliard, spaţiu de 
joacă pentru copii.
Atracţii turistice: Opţional: excursie 
la Peştera Urşilor, Peştera de Cristale 
de la Roşia şi Peştera Meziad.

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL INTERNATIONAL ****

Tarife începând de la

226,20 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
cu demipensiune
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Oaspeţii hotelului Termal beneficiază 
GRATUIT de sesiuni de PILATES şi 
AQUAGYM.
Hotelul este recomandat:
· Persoanelor care necesită trata-
ment pentru afecţiunile osteo-articu-
lare
· Persoanelor care practică turismul 
de întreţinere / wellness şi doresc un 
hotel intim
· Pentru odihnă
· Sportivilor pentru recuperare
· Celebrării de evenimente festive 
şi de afaceri - conferinţe, teambuil-
ding-uri, incentives
Dotări generale: Restaurant 250 lo-
curi în saloane şi 100 locuri pe terasă, 
parcare proprie, păstrare obiecte de 
valoare, hotelul este complet renovat, 
bar de zi, terasă de vară, restaurant 
panoramic la etajul 10, gelaterie, 
club, internet, 3 ascensoare, maga-
zin, schimb valutar, cosmetică, ma-
nichiură, pedichiură, se acceptă cărţi 
de credit. 
Săli de conferinţă: 3 - capacitate de 
60, 100 şi 180 locuri dotate cu aer 
condiţionat şi cu echipamente teh-
nice moderne (videoproiector, ecran 
de proiecţie, flipchart, instalaţie de 
sonorizare, Internet wireless.

Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, baie cu cadă, baie cu duș, 
balcon, internet, uscător de păr.
Număr total camere: 178 din care 58 
single, 114 duble şi 6 apartamente 
(apartamentul este compus din living 
şi dormitor).
Observaţii: La recepţie se achită taxa 
specială de promovare turistică - 1% 
din valoarea primei nopţi de cazare. 
Check-in începând cu orele 14:00; 
check-out până la orele 12:00. Nu se 
accepta accesul cu animale de com-
panie.
Servicii: Spălătorie - curățătorie - căl-
cătorie.
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul Termal, categoria 3 stele. Ter-
menul - la înălţime - poate fi folosit 
pentru a descrie atât meniul cât şi lo-
caţia Restaurantului Panoramic aflat 
la etajul 10 al hotelului. Dispunând 
de 80 locuri în salon și 140 locuri pe 
terasă, restaurantul se află la limita 
dintre cer şi pământ și este caracte-
rizat de aspectul chic şi intimitatea 
necesară unor evenimente private.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, piscină acoperită, bază tra-
tament, sală fitness. Piscina interioa-
ră cu apă termală (de luni până vineri 

de la ora 14.00 la 20.00, sâmbătă și 
duminică de la 8.00 la 20.00). 
Puteţi opta şi pentru cele patru pisci-
ne în aer liber: 
•  piscină de înot (mai-septembrie) 
•  2 piscine de relaxare wellness cu 
apă termală (masaj cervical, ciupercă 
cu apă, paturi cu hidromasaj, perdea 
de apă, pool bar) 
•  piscină pentru copii (mai - septem-
brie). Este recomandată copiilor cu 
vârsta cuprinsă între 6 luni şi 6 ani. 
Dispune de două bazine mici fiecare 
cu un mini topogan. 
•  spaţiu de plajă generos 
Facilități: Șezlonguri, bar, asistență 
medicală.
Divertisment: În sezon program de 
animație la piscine (aquagym, aqu-
azumba, jocuri și activități pentru 
copii), petreceri cu dj și animatoare.
Tratament: hidroterapie (băi cu apa 
termală în bazine şi vane, băi de plan-
te, duș subacval, duș scoţian, jacuzzi, 
afuziuni, baie drenolimfatică); kine-
toterapie în bazine cu apă termală şi 
vane; elongaţii; electroterapie (stan-
ger, băi galvanice, diadinamice, ultra-
sunete, laser, curenţi interferenţiali, 
unde scurte, TENS, magnetodiaflux; 

inhalaţii de aerosoli cu ape termale 
şi medicamente; termoterapie (îm-
pachetări cu parafină); aromoterapie 
(băi cu arome, gimnastică relaxantă, 
masaj cu uleiuri); masoterapie (ma-
saj general şi parţial, masaj relaxant 
şi tonifiant; kinetoterapie. 
În cadrul Salonului de Geriatrie al 
Hotelului Termal puteţi beneficia de 
oferte speciale la faimoasele trata-
mente cu produsele Gerovital de în-
cetinire a procesului de îmbătrânire. 
Beneficiile acestor tratamente sunt 
următoarele: 
•  Prevenirea îmbătrânirii premature
•  Încetinirea procesului de îmbătrâ-
nire 
•  Creşterea imunităţii organismului 
•  Creşterea capacităţilor fizice şi inte-
lectuale, mai ales îmbunătăţirea me-
moriei, a simţurilor, a aspectului pielii 
•  Reducerea stărilor depresive şi a 
anxietăţii 
•  Prevenirea bolii Alzheimer şi a se-
nilităţii 
•  Creşterea tonusului muscular şi a 
mobilităţii articulare 
•  Prevenirea şi tratarea aterosclero-
zei sistemice cu hipercolesterolemie 
Tratamentul balnear se acordă 
pentru minimum 5 zile şi include 
consultaţie medicală iniţială, 15 de 
proceduri / 5 zile lucrătoare (excepţie 
sâmbăta, duminica şi sărbătorile le-
gale; procedurile din zilele exceptate 
se vor reprograma; asistență medica-
lă permanentă). 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovadă de asigurat (adeverinţa de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servicii 
medicale în sistemul asigurărilor so-
ciale de sănătate. În caz contrar, ser-
viciile de tratament vor fi încasate la 
tarif pentru turişti neasiguraţi. 
Atracţii turistice: Opţional: Excursie 
la Peştera Urşilor, Peştera de Cristale 
de la Roşia şi Peştera Meziad.

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL TERMAL ***

     
  

Tarife începând de la

196,04 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
cu demipensiune
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Oaspeţii hotelului Nufărul beneficiază 
GRATUIT de sesiuni de PILATES şi 
AQUAGYM.
Hotelul este situat la 200 m de cen-
trul staţiunii, în vecinătatea ştrandu-
lui Apollo şi la 10 km de Oradea.
 Hotelul este recomandat:
· persoanelor care necesita trata-
ment pentru afecţiunile osteo-articu-
lare
· persoanelor care practică turismul 
de întreţinere/ welness şi doresc un 
hotel intim
· pentru odihnă
· celebrării  de evenimente festive
· pentru organizarea de conferinţe, 
teambuilding-uri, incentives
Dotări generale: Restaurant de 120 
locuri, parcare proprie cu plată, acces 
persoane cu dizabilităţi, internet, păs-
trare obiecte de valoare, bar de zi, te-
rasă de vară, 1 lift. Parcarea se achită 
la recepţie.
Săli de conferinţă: 1 de 20 locuri, 
dispune de: laptop, videoproiector, re-

troproiector, ecran, flipchart; în cadrul 
Clubului Felix exista o sală de confe-
rinţe multifuncţionala (300 locuri).
Dotări camere: Aer condiţionat, TV 
cablu, minibar, baie cu cadă, balcon 
(doar în unele camere), uscător de 
păr.
Număr total camere: 78 din care 6 
single, 70 duble şi 2 apartamente. 
(apartamentul este compus din living 
şi dormitor).
Observaţii: La recepţie se achită taxa 
specială de promovare turistică - 1% 
din valoarea primei nopţi de cazare. 
Check-in începând cu orele 14:00; 
check-out până la orele 12:00. Nu se 
accepta accesul cu animale de com-
panie.
Servicii: Salon de înfrumusețare, 
tratamente cu produse GEROVITAL- 
ASLAVITAL.
Serviciu medical de urgenţă – perma-
nent, servicii fax şi copiator, transfer 
aeroport Oradea, Taxi, închirieri ma-
şini, recepție 24 de ore, cameră de-

pozitare bagaje, servicii de spălătorie 
şi curăţătorie, magazin, primirea și 
transmiterea mesajelor și a cores-
pondenței 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant, categoria. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA, bază 
tratament, sală fitness, biciclete - în-
chiriat biciclete. Piscina, centru SPA 
şi baza de tratament sunt comune 
cu Hotel Termal (acces tunel subte-
ran încălzit), piscină în aer liber, pis-
cină acoperită, bază tratament, sală 
fitness. Piscină interioară cu apă 
termală (de luni până vineri de la ora 
14.00 la 20.00, sâmbăta și duminica 
de la 8.00 la 20.00). Puteţi opta şi 
pentru cele patru piscine în aer liber: 
•  piscină de înot (mai - septembrie) 
•  2 piscine de relaxare wellness cu 
apă termală (masaj cervical, ciupercă 
cu apă, paturi cu hidromasaj, perdea 

de apă, pool bar) 
•  piscină pentru copii (mai - septem-
brie) 
•  spaţiu de plajă generos 
Facilități: Șezlonguri, bar, asistență 
medicală 
Divertisment: În sezon program de 
animație la piscine (aquagym, aqu-
azumba, jocuri și activități pentru 
copii), petreceri cu dj și animatoare.
Tratament: Hidroterapie (băi cu apă 
termală în bazine şi vane, băi de plan-
te, duș subacval, duș scoţian, jacuzzi, 
afuziuni, baie drenolimfatică); kine-
toterapie în bazine cu apă termală şi 
vane; elongaţii; electroterapie (stan-
ger, băi galvanice, diadinamice, ultra-
sunete, laser, curenţi interferenţiali, 
unde scurte, TENS, magnetodiaflux; 
inhalaţii de aerosoli cu ape termale 
şi medicamente; termoterapie (îm-
pachetări cu parafină); aromoterapie 
(băi cu arome, gimnastică relaxantă, 
masaj cu uleiuri); masoterapie (masaj 
general şi parţial, masaj relaxant şi 
tonifiant; kinetoterapie.Tratamentul 
balnear se acordă pentru minimum 
5 zile şi include consultaţie medicală 
iniţială (excepţie sâmbăta, duminica 
şi sărbătorile legale; procedurile din 
zilele exceptate se vor reprograma), 
asistență medicală permanentă.
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovada de asigurat (adeverinţă de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servicii 
medicale în sistemul asigurărilor so-
ciale de sănătate. În caz contrar, ser-
viciile de tratament vor fi încasate la 
tarif pentru turist neasigurat. 
Distracţie: Sală de jocuri biliard, tenis 
de masă.
Atracţii turistice: Opţional: Excursie 
la Peştera Urşilor, Peştera de Cristale 
de la Roşia şi Peştera Meziad.

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL NUFĂRUL ***

Tarife începând de la

179,80 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
cu demipensiune
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Hotelul este recomandat:
· Persoanelor care necesita trata-
ment pentru afecţiunile osteo-articu-
lare;
· Sportivilor pentru recuperare;
· Odihnă, agrement;
· Companiilor pentru organizarea de 
conferinţe, teambuilding-uri;
· Pentru raportul convenabil calitate 
- preț.
Atuuri: Bază de tratament proprie, 
sală de conferințe.
Dotări generale: Restaurant 300 de 
locuri. 
Săli de conferinţă: 1 cu capacitate 
80 de locuri, dotată cu videoproiector, 
ecran de proiecţie, flipchart, instalaţie 
de sonorizare.
Dotări camere: TV, baie cu cadă, bal-
con, telefon. 
Număr total camere: 158 din care 14 

single, 140 duble şi 4 apartamente 
(apartamentul este compus din living 
şi dormitor).
Observaţii: La recepţie se achită taxa 
specială de promovare turistică - 1% 
din valoarea primei nopţi de cazare. 
Check-in începând cu orele 14:00; 
check-out până la orele 12:00. Nu se 
accepta accesul cu animale de com-
panie.
Servicii: Acces la sala de fitness 
și saună, servicii masaj, servicii de 
balneo-fizioterapie, organizare de ex-
cursii, servicii fax şi copiator, transfer 
aeroport Oradea, Taxi, închirieri ma-
şini, parcare exterioară disponibilă 
24/7, recepție 24 de ore. conexiune 
internet Wi-Fi în holul hotelului. Ac-
ces persoane cu dizabilităţi (inclusiv 
cu cărucior), cameră depozitare ba-
gaje, păstrarea valorilor la recepţie. 

Servicii de spălătorie şi curăţătorie, 
primirea și transmiterea mesajelor și 
a corespondenței.
Servicii masă: Se acordă în unita-
tea restaurant Poienița. Dispunând 
de 300 locuri în salon şi 80 locuri 
pe terasa acoperită, restaurantul a 
fost complet renovat în anul 2014 şi 
se pot organiza mese festive, coc-
ktail-uri, banchete, nunţi şi alte eve-
nimente.
Tratament: Hidroterapie, kinetote-
rapie, electroterapie, termoterapie, 
elongaţii, inhalații-aerosoli, masotera-
pie, saună, tratamente cu produsele 
originale romaneşti Gerovital / Aslavi-
tal. Apele minerale cu care Băile Felix 
au fost binecuvântate şi-au dovedit în 
decursul sutelor de ani calităţile tera-
peutice exploatate din plin în bazele 
noastre de tratament. Temperaturile 
de izvor între 40˚- 49˚ C şi concentra-

ţia de săruri cu puţin peste 1g la litru 
oferă acestor ape proprietăţi miracu-
loase pentru majoritatea afecţiunilor 
aparatului locomotor, încadrându-se 
în categoria apelor oligominerale. 
Curele balneare propuse în cadrul 
bazei de tratament se adresează ur-
mătoarelor afecţiuni: 
•  Afecţiuni reumatice degenerative 
(spondiloză, coxartorze, gonartroze, 
poliatroze) 
•  Afecţiuni reumatice inflamatorii 
(spondilită anchilozantă, poliartrită 
reumatoidă) 
•  Afecţiuni reumatice abarticulare 
(periartrită scapulo-humerală, tendi-
nite, bursite) 
•  Afecţiuni posttraumatice 
•  Afecţiuni neurologice (discopatii, 
hernia de disc, pareze, paralizii) 
Contraindicaţiile tratamentului bal-
near: Stări febrile, boli infecţioase, 
afecţiuni dermatologice, cardiopatia 
ischemică, insuficienţă cardiac, valori 
crescute ale tensiunii arteriale, epi-
lepsie, neoplasme, insuficienţă renală 
şi hepatica, stare de graviditate, copii 
0-3 ani, TBC. Tratamentul balnear 
se acorda pentru minimum 5 zile şi 
include consultaţie medicală iniţială 
(excepţie sâmbăta, duminica şi săr-
bătorile legale; procedurile din zilele 
exceptate se vor reprograma); asis-
tenta medicală permanentă. Turiştii 
trebuie să prezinte la hotel dovadă 
de asigurat (adeverinţa de la locul de 
muncă sau cupon de pensie) şi bilet 
de trimitere tip pentru servicii medi-
cale în sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate. În caz contrar, serviciile 
de tratament vor fi încasate la tarif 
pentru turişti neasiguraţi. 
Atracţii turistice: Opţional: Excursie 
la Peştera Urşilor, Peştera de Cristale 
de la Roşia şi Peştera Meziad.

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL POIENIȚA ***

     

Tarife începând de la

148,48 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
cu demipensiune
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Dotări generale: Restaurant de 520 
locuri, parcare proprie cu plată, ac-
ces persoane cu dizabilităţi, internet, 
păstrare obiecte de valoare, bar de zi, 
terasă, 4 lifturi. Parcarea se achită la 
recepţie. 
Săli de conferinţă: 1 cu capacitate 
de 40 de locuri. În cadrul Clubului 
Felix exista sala de conferinţe multi-
funcţională (300 locuri).
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, balcon, telefon. 
Număr total camere: 360 din care 70 
single şi 290 duble.
Observaţii: La recepţie se achită taxa 
specială de promovare turistică - 1% 
din valoarea primei nopţi de cazare. 
Check-in începând cu orele 14:00; 
check-out până la orele 12:00. Nu se 
accepta accesul cu animale de com-
panie. 
Servicii şi facilitaţi: Servicii masajl 
servicii de balneo-fizioterapie, orga-
nizare de excursii, serviciu medical 
de urgenţă, servicii fax şi copiator, 
transfer aeroport Oradea,Taxi, închiri-

eri maşini. Parcare exterioară dispo-
nibilă 24/7, recepție 24 de ore, cone-
xiune internet Wi-Fi în holul hotelului, 
acces la un calculator din holul hote-
lului, acces persoane cu dizabilităţi 
(inclusiv cu cărucior), cameră depozi-
tare bagaje, pază, păstrarea valorilor 
la recepţie, servicii de spălătorie şi 
curăţătorie, primirea și transmiterea 
mesajelor și a corespondenței.
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Mureş, categoria. Dis-
punând de 400 locuri în salon, 120 
locuri în salonul de mic dejun şi 150 
locuri pe terasa neacoperită, restau-
rantul a fost complet renovat în anul 
2012 şi se pot organiza mese festive, 
cocktail-uri, banchete, nunţi şi alte 
evenimente.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, piscină cu apă termală, bază 
tratament, saună (în cadrul bazei de 
tratament). După orele tonice petre-
cute în centrul de terapie, vă puteţi 
relaxa în piscina interioară cu apă 
termală (de luni până vineri de la ora 

14.00 la 20.00, sâmbătă și duminică 
de la 8.00 la 20.00). Accesul la pisci-
na este contra cost.
Tratament: Hidroterapie (băi cu apă 
termală în bazine şi vane, băi de plan-
te, duș subacval, duș scoțian jacuzzi, 
afuziuni, baie drenolimfatică); kine-
toterapie (în bazine cu apă termală 
şi vană); elongaţii (subacvale şi pe 
masă); electroterapie (Stanger, băi 
galvanice, diadinamice, ultrasunete, 
laser, unde scurte, TENS, magne-
todiaflux, interferenţiali); inhalaţii 
aerosoli cu ape termale şi medica-
mente; termoterapie (împachetări 
cu parafină); aromoterapie (băi cu 
arome, gimnastică relaxantă, masaj 
cu uleiuri); masoterapie (masaj ge-
neral şi parţial, relaxant şi tonifiant); 
tratamente cu produse Gerovital şi 
Aslavital în bazele de tratament ale 
hotelurilor Termal - Nufărul şi Poieni-
ţa. Apele minerale cu care Băile Felix 
au fost binecuvântate şi-au dovedit în 
decursul sutelor de ani calităţile tera-
peutice exploatate din plin în bazele 

noastre de tratament. Temperaturile 
de izvor între 40˚- 49˚ C şi concentra-
ţia de săruri cu puţin peste 1g la litru 
oferă acestor ape proprietăţi miracu-
loase pentru majoritatea afecţiunilor 
aparatului locomotor, încadrându-se 
în categoria apelor oligominerale. 
Curele balneare propuse în cadrul 
bazei de tratament se adresează ur-
mătoarelor afecţiuni: 
• Afecţiuni reumatice degenerative 
(spondiloză, coxartorze, gonartroze, 
poliatroze) 
• Afecţiuni reumatice inflamatorii 
(spondilită anchilozantă, poliartrită 
reumatoidă) 
• Afecţiuni reumatice abarticulare 
(periartrită scapulo-humerală, tendi-
nite, bursite) 
• Afecţiuni posttraumatice 
• Afecţiuni neurologice (discopatii, 
hernia de disc, pareze, paralizii) 
Contraindicaţiile tratamentului bal-
near: stări febrile, boli infecţioase, 
afecţiuni dermatologice, cardiopatia 
ischemică, insuficienţă cardiac, valori 
crescute ale tensiunii arteriale, epi-
lepsie, neoplasme, insuficienţă renală 
şi hepatica, stare de graviditate, copii 
0-3 ani, TBC. Tratamentul balnear se 
acorda pentru minimum 5 zile şi in-
clude consultaţie medicală iniţială, 
(excepţie sâmbăta, duminica şi săr-
bătorile legale; procedurile prescrise 
se vor reprograma); asistență medi-
cală permanentă. Turiştii trebuie să 
prezinte la hotel dovadă de asigurat 
(adeverinţă de la locul de muncă sau 
cupon de pensie) şi bilet de trimitere 
tip pentru servicii medicale în siste-
mul asigurărilor sociale de sănătate. 
În caz contrar, serviciile de tratament 
vor fi încasate la tarif pentru turist 
neasigurat. 
Atracţii turistice: Opţional: Excursie 
la Peştera Urşilor, Peştera de Cristale 
de la Roşia şi Peştera Meziad.

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL MUREȘ **

Tarife începând de la

132,24 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
cu demipensiune
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Dotări generale: Restaurante: unul 
de 180 locuri şi altul de 350 locuri, 
parcare proprie păzită gratuită, loc de 
joacă pentru copii, internet, terasă cu 
specific rustic. 
Săli de conferinţă: 3 - prima de 150 
locuri dotată cu ecran, flipchart, 
videoproiector şi instatalatie de tra-
ducere simultană, acces la internet; 
a doua de 40 locuri dotată cu ecran, 
flipchart, videoproiector, acces la in-

ternet şi a treia de 25 locuri dotată cu 
ecran, flipchart, videoproiector, acces 
la internet. 
Dotări camere: Aer condiţionat - mo-
cheta, telefon, TV, minibar, baie cu 
duș, internet wireless. 
Număr total camere: 92 din care 86 
duble - cu 2 paturi şi cu pat matrimo-
nial, 56 de camere duble superior şi 
30 de camere duble standard. Came-
re superior sunt situate în CORPUL 

NOU. Camerele standard sunt situate 
în CORPUL VECHI, 6 apartamente - 4 
apartamente superior şi 2 aparta-
mente standard. Apartamentul este 
compus din dormitor şi living cu ca-
napea extensibilă. 
Observaţii: La recepţie se achită taxa 
specială de promovare turistică - 1% 
din valoarea primei nopţi de cazare. 
Se asigura gratuit: accesul la piscină, 
parcare, sauna, jacuzzi. Nu se accep-
tă accesul cu animale de companie. 
Servicii: Check în începând cu ora 
14:00, check-out până la oră: 12:00. 

Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant President, categoria I, mic 
dejun bufet suedez, prânzul şi cina în 
sistem bonuri valorice. Pe perioada 
sezonului estival 01.06-15.09 mesele 
(mic dejun, prânz,cină) care sunt par-
te a sejururilor cu masă inclusă vor fi 
servite sub formă de bufet suedez. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, piscină acoperită - deschisă 
până la ora 02.00 AM, piscină cu apă 
termală, bază tratament, teren sport 
mixt, sală fitness, saună (de 16 per-
soane), jacuzzi, solar, teren sintetic 
de fotbal.
Tratament: Afecţiuni reumatologice 
(reumatism articular degenerativ, 
reumatism inflamator cronic), afec-
ţiuni posttraumatice (entorse, luxaţii, 
sechele locomotorii), afecţiuni neu-
rologice (pareze, paralizii, neuropatii, 
polineuropatii). Complexul PRESI-
DENT**** oferă servicii complete de 
hidrokinetoterapie, masaj manual, 
electroterapie (galvanizări, ionofore-
za, curenţi diadinamici, curenţi Tra-
bert, curenţi STOCH, TENS, curenţi 
exrpomentiali, modulaţii, interferenţi-
ala, curenţi subacvali), Kinetoterapie, 
EKG, electrodiagnostic, centru Ana 
Aslan. Sâmbăta şi duminica nu se 
efectuează tratament. Nu este nece-
sară trimiterea din partea medicului. 
Atracţii turistice: Opţional: Excursie 
la Peştera Urşilor, Peştera de Cristale 
de la Roşia şi Peştera Meziad.

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL PRESIDENT ****

     
  

Tarife începând de la

171,45 lei
/ persoană / noapte

/  loc în cameră dublă
cu demipensiune
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Turiştii cazaţi în Hotel Aqua President 
**** beneficiază de gratuitate la faci-
lităţile complexului.
AQUA PARK PRESIDENT ESTE DES-
CHIS: 
Duminica - Joi 09:00 - 21:00 
Vineri şi Sâmbăta 09:00 - 22:00
La intrarea în AQUA PRESIDENT fie-
care client primește o brăţară. Fieca-
re brăţară se încarcă obligatoriu cu 
suma minimă de 10 Lei, care se retur-
nează la ieşire dacă nu s-a consumat 
sau nu s-a depăşit timpul alocat. Pen-
tru turiştii cazaţi în hotel consumaţia 
poate fi trecută pe cameră cu plata 
la check ouţ. Consumația din incinta 
AQUA PRESIDENT se face numai cu 
ajutorul brăţării.
Camere standard: În suprafaţa de 
circa 25 mp, dispun de loc de cazare 
pentru 2 persoane, aer condiţionat, 
minibar, TV LCD, baie cu duș. Se poa-
te introduce maxim un pat suplimen-
tar rabatabil (recomandabil pentru 
copii de până în 12 ani).

Camere superioare:  Camere spaţioa-
se, cu suprafeţe de circa 41 mp, dota-
te cu un pat matrimonial şi o canapea 
extensibilă, pot acomoda în condiţii 
de confort 2 adulţi şi 2 copii. Se poate 
introduce maxim un pat suplimentar 
rabatabil (recomandabil pentru copii 
de până în 12 ani). Dispun de cadă / 
duș, TV LCD, aer condiţionat, minibar.
Dotări generale: Parcare proprie gra-
tuită, acces persoane cu dizabilităţi, 
loc de joacă pentru copii topogan 
apă interior -exterior, internet; toate 
camerele sunt mochetate. Unitatea 
nu dispune de lift.
Dotări camere: Aer condiţionat - cli-
matizare centrală, TV, minibar, baie 
cu duș, internet, uscător de păr.
Număr total camere: 28. Apartamen-
tul este compus din living şi dormitor.
Observații: Nu se accepta accesul cu 
animale de companie.
Servicii: Check în începând cu ora 
14:00, check-out până la oră: 12:00.
Servicii masă: Se acordă în unitatea 

restaurant Aqua President, categoria 
I, mic dejun bufet suedez, prânzul şi 
cina în sistem bonuri valorice. Pe pe-
rioada sezonului estival 01.06 - 15.09 
mesele (mic dejun, prânz,cina) care 
sunt parte a sejururilor cu masa in-
clusă vor fi servite sub formă de bufet 
suedez.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber - 5 piscine exterioare, pisci-
nă acoperită - 13 piscine interioare, 
piscină cu apă termală, SPA - masaj, 
bazin cu valuri, grotă mediteraneea-
nă, zonă de relaxare şi liniştire, saună 
turcească, saună finlandeză, teren 
sport mixt - minifotbal, squash, sală 
fitness, VIP area. Folosirea saunelor 
în cadrul Aqua Park-ului este gratuită.
Tratament: Sauna finlandeză este 
o odaie mică supraîncălzită (70°C 
- 90°), prevăzută cu bănci, ea este 
alături de mai multe bazine. Sauna 
poate fi folosită ca saună cu aer us-
cat sau saună cu vapori care pot să 
conțină extracte diferite. 

Sauna are un efect de călire a or-
ganismului contra răcelii, sau de 
ameliorare a unor tulburări neuro-
vegetative. Ridicarea temperaturii 
corporale până la 39° C, are un efect 
asemănător cu cel al stărilor febrile, 
stare în care sunt omorâți agenții pa-
togeni care nu pot suporta tempera-
turi peste 37° C. Corpul supraîncălzit 
din saună, vine în contact cu o baie 
rece, care are un efect de relaxare a 
musculaturii, scăderea tensiunii san-
guine, activare a circulației sângelui, 
sistemului imunitar, respirației și 
schimburilor de substanțe cu elimi-
narea de substanțe nocive din orga-
nism prin transpirație. 
Sauna turcească sau hamam-ul mo-
dern este o încăpere spațioasă cu 
lumină slabă. Plafonul este în for-
mă de cupolă cu sistem de iluminat 
încorporat sau panouri din sticlă. 
Podeaua și pereții hamam-ului sunt 
încălziţi, de asemenea și băncile. De 
obicei încăperea este finisată cu pie-
tre, marmură, ceramică sau mozaic 
de sticlă. În Hamam încălzirea se 
produce la o temperatură de 50°C cu 
umiditate ridicatată 70 - 90 %. Corpul 
transpiră abundent și este pregătit 
pentru masaj. 
Băile turcești au avut cel mai mare 
succes în epoca Victoriană și au re-
prezentat un factor foarte important 
în viața oamenilor din Orientul Mijlo-
ciu, fiind nu numai un loc de curăţare 
și relaxare ci și unul de socializare 
și curăţare ritualică, de purificare a 
sufletului. Baia turcească ajuta la 
eliminarea toxinelor din organism 
prin răcirea și încălzirea controlată a 
sângelui. Hamam-urile dau o stare de 
bine, de relaxare, dilată porii și lasă o 
piele mai frumoasă, mai luminoasă și 
mai elastică.
Distracţie: Sală de jocuri - biliard, 
ping pong, bowling, snooker, darts, 
icehokey.

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL AQUA PRESIDENT ****

Tarife începând de la

155,38 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
cu demipensiune

     
  



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal) 19

Dotări generale: Restaurant: Masa 
se serveşte la restaurantul Aqua 
President, parcare proprie păzită şi 
gratuită, loc de joacă pentru copii, 
internet. 
Săli de conferinţă: 1 de 30 locuri 
dotată cu videoproiector, sonorizare, 
flipchart. 

Dotări camere: Aer condiţionat - cli-
matizare, TV - smart, minibar, seif, 
baie cu duș, balcon, internet, uscător 
de păr, halat de baie şi papuci. 
Număr total camere: 50 din care 45 
duble şi 5 apartamente: 
Servicii: Turiştii cazaţi în cadrul ho-
telului President Spa, vor avea inclus 

accesul la aquaparkul din complex. 
Accesul spre Aquapark se face direct 
din hotel printr-un tunel încălzit. 
Servicii masă: Turiştii cazaţi în ca-
drul hotelului, vor servi mesele în 
cadrul restaurantului AquaPresident. 

Restaurantul oferă într-o ambianță 
plăcută preparate culinare delicioase, 
din bucătăria românească şi interna-
ţională, mic dejun bufet suedez, prân-
zul şi cina în sistem bonuri valorice. 
Pe perioada sezonului estival 01.06 - 
15.09 mesele (mic dejun, prânz,cina) 
care sunt parte a sejururilor cu masă 
inclusă vor fi servite sub formă de bu-
fet suedez. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, piscina acoperită, SPAPRE-
SIDENT SPA**** dispune de o piscină 
interioară şi una exterioară cu bar in-
tegrat, ambele cu apă termală, o zonă 
dedicată pentru servicii SPA, saună, 
jacuzzi, salon de masaj, salon de cos-
metică şi manichiură / pedichiură.
TURIŞTII CAZAŢI LA PRESIDENT 
SPA BENEFICIAZĂ DE INTRARE 
GRATUITĂ ÎN AQUA PARK PRESI-
DENT.

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL PRESIDENT SPA ****

     
  

Tarife începând de la

176,81 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
cu demipensiune
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Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, internet
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
baie cu duș, balcon, internet, uscător 
de păr
Număr total camere: 12, Duble: 
12 - 5 camere cu pat matrimonial, 1 
cameră dublă twin, 6 camere duble 
superioare (3 persoane)
Servicii masă: Micul dejun - bufet 
suedez, prânzul şi cina se serveşte a 
la carte.

Dotări generale: Restaurant 140 lo-
curi, parcare proprie gratuită, loc de 
joacă pentru copii, internet.
Săli de conferinţă: 2 - Sala Felix 70 
locuri, Sala Belvedere 30 locuri. 

Dotări camere: TV, minibar, seif, baie 
cu cadă, balcon, internet, uscător de 
păr, halate de baie şi papuci de casă. 
Număr total camere: 13 din care du-
ble  11 - dintre care 9 camere cu pat 
matrimonial şi 2 camere cu două pa-
turi. Apartamente: 2 - apartamentul 
este compus din două camere cu pat 
matrimonial şi living. 
Servicii: Recepţie 24 ore, transport la 
şi de la aeroport (contra cost), schimb 
valutar, servicii de agenţie, room ser-
vice, personal vorbitor de limbi stră-
ine, curăţătorie chimică, spălătorie, 
servicii poştale / curier, meniu pentru 
copii, ziare gratuite în hol. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu. 
Distracţie: Se organizează la cerere 
pentru clienţi activităţi de echitaţie, 
vânătoare, pescuit (în diferite locaţii 
din vecinătate); închirieri de obiecte 
sportive.

Băile Felix, judeţul Bihor 

PENSIUNEA ANTHIMOS ****

Tarife începând de la

111,15 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

     

Băile Felix, judeţul Bihor 

VILA ETIKETTE ***

  

Tarife începând de la

95,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant  160 
locuri + 2 săli cantină de 130 locuri 
fiecare, parcare proprie 200 locuri, ac-
ces persoane cu dizabilităţi, 12 etaje, 
6 lifturi. 
Săli de conferinţă: 229 locuri. 
Dotări camere: TV, frigider  (în unele 
camere), baie cu duș, balcon. 
Număr total camere: 414 - duble şi 
single. 
Observaţii: Animalele de companie 
nu sunt acceptate. 
Servicii: Servicii fără plată acordate 
turiştilor: Informaţii privind presta-

rea unor servicii; orarul mijloacelor 
de transport; trezirea clienţilor la 
ora solicitată; păstrarea obiectelor 
de valoare; transmiterea de mesaje; 
predarea corespondenței turiştilor; 
acordarea de medicamente şi mate-
riale sanitare de prim ajutor, în caz 
de accidente; păstrarea bagajelor; 
comenzi taximetre.  
Servicii cu plată acordate turiştilor: 
Servicii telefonice; vânzări de mărfuri 
şi articole de strictă necesitate; spă-
lat, curăţat şi călcat îmbrăcăminte / 
lenjerie; parcare proprie 200 locuri. 

Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
în aer liber - cu apă termală - acces 
contra cost, bază tratament, bazin 
interior pentru tratament. 
Tratament: Baza de tratament asi-
gură tratamente complexe pentru: 
afecţiuni reumatismale inflamatorii 
(poliartrită reumatoida, spondilită an-
chilozantă); afecţiuni reumatismale 
degenerative (spondiloză cervicală, 
dorsală şi lombară, artroze, poliartro-
ze); afecţiuni reumatismale abarticu-
lare; afecţiuni posttraumatice; afecţi-
uni neurologice centrale şi periferice; 
afecţiuni ginecologice; afecţiuni aso-
ciate (boli metabolice şi de nutriţie, 
boli endocrine). 

Proceduri şi tratamente: Băi cu apă 
minerală în căzi şi bazine, cu posibi-
lităţi de kinetoterapie; aplicaţii calde 
cu nămol; tratamente ginecologice 
cu ape minerale termale şi cu nămol 
cald; buvete pentru cură internă cu 
apă minerală; electro şi hidrotera-
pie; aerosoli şi inhalaţii; bazin în aer 
liber cu apă minerală termală; săli de 
gimnastică medicală; masaj medical; 
saună. Tratamentele sunt efectua-
te de personal medical specializat. 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovadă de asigurat (adeverinţă de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servi-
cii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turist neasigurat iar tu-
ristul va fi obligat să achite diferenţa 
la recepţie.  
Agrement/Sport în stațiune: Teren 
sintetic minifotbal, bazine şi pisci-
ne cu apă termală, călărie, biliard, 
tenis de masă, ATV-uri, discotecă. 
Recomandat pentru: tratament bal-
near; odihnă; cantonamente sportivi; 
consfătuiri; evenimente festive. În ca-
zul în care turiştii nu prezintă biletul 
de trimitere, valoarea tratamentului 
este de 20 Lei / zi / persoană. 
Opţional: Excursie la Peştera Urşilor, 
Peştera de Cristale de la Roşia şi Peş-
tera Meziad.

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL MUNCEL **

     

Tarife începând de la

71,68 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant 250 de 
locuri în sala principală şi 2 separeuri, 
parcare proprie cu plată.

Săli de conferinţă: 1 - o sală - 90 lo-
curi şi diferite spaţii care pot fi puse la 
dispoziţie pentru organizarea de coc-

ktail-uri, expoziţii, simpozioane, întâl-
niri de afaceri şi diverse mese festive. 
Dotări camere: TV, baie cu cadă, bal-
con, telefon internaţional. 
Număr total camere: 112 dincare 
single 2, duble 107 - cu 2 paturi sau 
pat matrimonial. 
Apartamente: 3 - apartamentul este 
compus din dormitor şi living cu ca-
napea extensibilă. 
Servicii: Închiriere de autocare şi 
microbuse pentru excursii în împre-
jurimi precum şi a unei săli de sport 

aflată la o distanţă de 1 km de hotel. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul Crișana, categoria I, micul de-
jun, prânzul şi cina în sistem bonuri 
valorice. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber - apă termominerală cu ac-
ces direct din hotel, bază tratament, 
sală fitness , masă de ping-pong. 
Tratament: Tratament pentru boli 
reumatismale, acute şi cronice, in-
flamatorii şi degenerative, în boli 
neurologice, periferice şi sechele 
după accidente vasculare cerebrale 
(hemiplegii), tratament în afecţiuni 
post-traumatice (entorse, luxaţii, 
fracturi) şi în reumatismul ţesutului 
moale. 
Secţii de tratament: Electroterapie, 
hidroterapie, masaj, kinetoterapie şi 
crenoterapie. Accesul la piscină este 
contra cost. 
Opţional: Excursie la Peştera Urşilor, 
Peştera Vântului şi Unguru Mare, Peş-
tera de Cristale de la Roşia şi Peştera 
Meziad, turul oraşului Oradea.

Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, păstrare obiecte de valoare - 
gratuit, lift, bar de zi. Pe timpul verii 
hotelul dispune de terasă. 

Dotări camere: TV, baie cu duș. Ca-
merele renovate au mobilier recondi-
ţionat şi dispun de frigider. 
Număr total camere: 655, 

Duble: 637 - standard şi renovate. 
Toate camerele sunt cu două paturi. 
Apartamente:18 - apartamentul este 
compus din living cu canapea neex-
tensibilă şi dormitor cu pat matri-
monial sau cu 2 paturi, capacitatea 
- max 3 adulţi. 
Observaţii: Nu este permis accesul 
animalelor de companie. Ştrandul ex-
terior funcţionează numai în perioada 

de vară iar accesul este contra cost: 
15 Lei / zi / adult  şi 10 Lei / zi / copil. 
Servicii: Servicii gratuite:Informaţii 
turistice şi culturale; trezirea clienţi-
lor la cerere; primirea şi transmiterea 
mesajelor şi a corespondenţei; infor-
maţii privind orarul mijloacelor de 
transport; reviste şi ziare, pe hol, la 
dispoziţia turiştilor. 
Servicii masă: Se acordă în cadrul 
restaurantului propriu în sistem fișă 
cont. 
Facilităţi copii (în cameră cu 2 
adulţi): 0-14 ani gratuit la cazare fără 
pat suplimentar. Hotelul nu dispunde 
de paturi suplimentare. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment cu cabinete medicale. 
Tratament: Se tratează afecţiuni 
reumatismale, neurologice şi gine-
cologice. Se folosesc ape minerale 
bicarbonatate, calcice, sodice şi 
magneziene.

Băile Felix, judeţul Bihor 

Băile Felix, judeţul Bihor 

HOTEL CRIȘANA **

HOTEL PADIȘ ***

Tarife începând de la

60,42 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

Tarife începând de la

172,50 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu pensiune competă
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Dotări generale: Restaurant, inter-
net.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
baie cu duș, camerele sunt moche-

tate şi sunt împărţite în camere twin, 
matrimoniale şi matrimoniale + un 
pat suplimentar (triple).
Număr total camere: 16

Servicii masă: Se acordă în resta-
urantul propriu în regim „a la carte”. 
În perioada 27.07 - 01.09 micul dejun 
este obligatoriu şi se serveşte sub 

formă de bufet suedez.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, piscină acoperită.

Dotări generale: Restaurant cu o ca-
pacitate de 160 de persoane, parcare 
proprie de 40 locuri (păzită şi supra-
vegheată cu camere video), bar, tera-

să cu o capacitate de 80 de locuri, ca-
fenea cu o capacitate de 40 de locuri.
Săli de conferinţă: 3 săli de confe-
rinţă dotate cu ecran de proiecţie, 

video-proiector, flipcard iar în caz de 
solicitare şi sistem de sonorizare: 
sala Polivalentă 180 de locuri, sala 
Perla 60 de locuri, sala Amicii 15 lo-
curi. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, baie cu duș, balcon sau tera-
să, internet wireless, uscător de păr, 
telefonie naţională şi internaţională, 
radio cu ceas, halat de baie. 
Număr total camere 56 din care 48  
duble 24 de camere cu pat matri-
monial dispuse pe primul nivel, ma-
joritatea cu balcon sau terasă şi 24 
de camere cu 2 paturi, dispuse pe al 

doilea nivel, cu balcon franţuzesc, 8 
apartamente dispuse pe primul şi pe 
al doile nivel şi sunt dotate cu balcon 
franţuzesc sau cu terasă. Aparta-
mentul este compus dintr-un living 
cu o canapea extensibilă şi un dormi-
tor cu pat matrimonial. 
Servicii masă: Se acordă în resta-
urantul Perla, micul dejun în sistem 
bufet suedez, prânzul şi cina conform 
fiecărui pachet (masa în cont sau me-
niuri fixe, prestabilite). 
Facilităţi copii (în camera cu 2 
adulţi): Copiii cu vârsta cuprinsă între 
0 - 6 ani beneficiază de gratuitate la 
cazare fără pat suplimentar. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA, teren 
sport mixt  2 terenuri de minifotbal 
cu gazon sintetic şi nocturnă, sală 
fitness, biciclete -închirieri biciclete, 
2 bazine interioare cu apă termală, 
2 jacuzzi interioare cu apă termală, 
1 bazin semiolimpic exterior cu apă 
termală (25 metri lungime şi 2 metri 
adâncime), 1 bazin exterior de dimen-
siuni normale cu apă termală, 1 bazin 
exterior pentru copii cu apă termală 
(0.5 metri), 1 saună turcească (baia 
de aburi), 1 saună finlandeză (saună 
uscată), coafor, cosmetică, sală de 
fitness.

Băile Felix, judeţul Bihor 

Băile 1 Mai, judeţul Bihor 

HOTEL NICOLETA ***

HOTEL PERLA ***

     

     
  

Tarife începând de la

50,40 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 

Tarife începând de la

113,34 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant  cu o 
capacitate de 104 locuri, parcare pro-
prie, păstrare obiecte de valoare, bar 
de zi de 36 locuri, bar de noapte. 
Dotări camere: TV, minibar, uscător 
de păr, cablu TV, telefon. 
Număr total camere: 56 din care 
1 single, 50 duble cu două paturi, 5 
apartamente compuse din living şi 
dormitor. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 

restaurant Iadolina, categoria I, în sis-
tem bonuri valorice. 
Fitness/Wellness/Sport: Sală fit-
ness, saună, jacuzzi, băi plante, ma-
saj, electroterapie. 
Tratament: Bază de tratament şi re-
facere (saună / jacuzzi / băi plante / 
masaj / electroterapie/ fitness). 
Distracţie: Discotecă, club.

Dotări generale: Încălzire centrală, 
aer condiţionat, bucătărie complet 

utilată. 
Dotări camere: TV - cu satelit, mini-

bar, baie cu duș - instalaţii de hidro-
masaj, balcon. 
Număr total camere: 2, Apartamen-
te: 1 - Vila este compusă din 1 dor-
mitor, 1 living cu canapea extensibilă, 
1 baie cu duș, 1 bucătărie complet 
utilată, terasă. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul hotelului Iadolina. 
Tratament: În Stana de Vale cu un 

profil endocrin şi nevroze: Oferă con-
sultaţie medicală de specialitate, cu 
recuperare medicală pentru fiecare 
bolnav, prin electroterapie, hidrote-
rapie, masaj, reflexoterapie, kineto-
terapie şi crenoterapie (cură internă 
cu ape minerale), toate efectuate 
de personal calificat de specialitate. 
Cură profilactică activă:  Baza de tra-
tament din Stana de Vale dispune de 
saună, jacuzi, masaj general/reflexo-
gen, aromoterapie, cromoterapie, duș 
subacval, saună, gimnastică medica-
lă. Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovadă de asigurat (adeverinţa de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servi-
cii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turişti neasiguraţi iar 
turistul va fi obligat să achite diferen-
ţa la recepţie.

Stâna de Vale, judeţul Bihor 

Stâna de Vale, judeţul Bihor 

HOTEL IADOLINA ***

VILE IZVORUL MINUNILOR ****

Tarife începând de la

75,90 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

Tarife începând de la

569,25 lei
/ vilă / noapte 
/ cu mic dejun
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Dotări generale: Parcare proprie, 
bucătărie complet utilată. Vila este 
aşezată pe 3 nivele, două având fie-
care câte o garsonieră completă şi 

un apartament iar cel de-al treilea 
oferind un apartament cu bar. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
cadă, baie cu duș, bucătărie, balcon, 

uscător de păr. 
Număr total camere: 5, Apartamen-
te: 3 - dintre care 2 apartamente cu 
un dormitor şi living şi 1 apartament 
cu două dormitoare şi living. Garso-
niere: 2. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul hotelului Iadolina. 
Tratament: În Stâna de Vale cu un 
profil endocrin şi nevroze: Oferă con-
sultaţie medicală de specialitate, cu 
recuperare medicală pentru fiecare 
bolnav, prin: electroterapie, hidrote-
rapie, masaj, reflexoterapie, kineto-
terapie şi crenoterapie (cură internă 
cu ape minerale), toate efectuate de 
personal calificat de specialitate. 
Cură profilactică activă: Baza de 
tratament din Stâna de Vale dispu-
ne de saună, jacuzi, masaj general / 
reflexogen, aromoterapie, cromotera-
pie, duș subacval, saună, gimnastică 
medicală. 

Stâna de Vale, judeţul Bihor 

VILA LILIACUL ****

 

Tarife începând de la

1568,60 lei
/ vilă / noapte 
/ cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant de 150 
locuri, păstrare obiecte de valoare în 
seiful hotelului, bar de zi, 
Săli de conferinţă: 4, o sală de 180 
de locuri dotată cu videoproiector, 
ecran, flipchart, sonorizare, LCD, 3 
săli cu capacitate de 20 - 30 de locuri 
fiecare. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
cadă sau baie cu duș, internet, uscă-
tor de păr.
Număr total camere 94, din care 78 
de camere clasificate la categoria 3 
stele, 37 duble, 4 apartamente, 29 
triple -  camera dispune de 3 paturi 
simple. 
Observații: Check-in începând cu 
orele: 14:00; check-out până la orele 
12:00. La recepţie se achita taxa de 

staţiune (5 % din valoarea de cazare 
a primei nopţi). Nu sunt acceptate 
animalele de companie. 
Servicii şi facilităţi: Contra cost: 
Room service, închiriere de jocuri 
distractive, închiriere de biciclete, 
servicii de telefonie, servicii de cură-
ţătorie. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul Parc, categoria I: micul dejun în 
sistem bufet suedez / meniu fix sau a 
la carte, dejun şi cina în sistem meniu 
a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită cu apă mezotermală, SPA 
saună, jacuzzi, bază tratament, sală 
fitness, biciclete  contracost. 
Tratament: Foarte complexa baza 
de tratament a Hotelului Parc***, 
oferă o serie de proceduri balneare 
la preţuri fără concurenţa. Proceduri: 
unde scurte, curenti diadinamici, ioni-
zare, curent trabert, electrostimulare, 
electrospastic, curent interferenţial, 
terapie cu laser, ultrasunete, magne-
todiaflux, băi galvanice, cu bule, pa-
rafină, aerosol, kinetoterapie. Turiştii 
trebuie să prezinte la hotel dovadă 
de asigurat (adeverinţă de la locul de 
muncă sau cupon de pensie) şi bilet 
de trimitere tip pentru servicii medi-
cale în sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate. În caz contrar, serviciile 
de tratament vor fi încasate la tarif 
pentru turist neasigurat iar turistul 
va fi obligat să achite diferenţa la 
recepţie.
Distracţie: Sală de jocuri. 
Atracţii turistice: Peştera Valea Mo-
rii, Peştera Liliecilor, cascada Boroaia, 
vârful Momuta şi ruinele cuptorului 
de topit fier, lacul cu nuferi termali.

Moneasa, judeţul Arad 

HOTEL PARC ***

Tarife începând de la

85,68 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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BANAT
Sănătatea și relaxarea apelor termale împletite cu 
spectacololul Dunării la Cazane.
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Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

GRAND HOTEL MINERVA RESORT & SPA ****

Situat în centrul stațiunii Băile Hercu-
lane, una din cele mai vechi stațiuni 
balneare ale lumii, celebră pentru 
miraculoasele ape termale, pune la 
dispoziția oaspeților toate facilităţile 
pentru un sejur de odihnă, tratament 
sau business perfect.
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, acces persoane cu dizabili-
tăţi, loc de joacă pentru copii, inter-
net, păstrare obiecte de valoare - seif 
la recepţie. 

Săli de conferinţă: 2 - de 80 respectiv 
200 locuri dotate cu: ecran proiecție, 
2 LCD Samsung, LED videoproiector 
digital, sonorizare ambientală tavan, 
2 microfoane mobile, 2 microfoane 
tip lavaliera BOSCH, lumini dimma-
bile, prezidiu, auditoriu, iluminare 
perimetrală, scafe tavan cu lumini 
LED, echipament videoconferință, co-
nectare prezentare video prin conec-
tori, internet cablu & WiFi, flipchart și 
consumabile.

Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, baie cu duș, balcon, internet, 
uscător de păr - halate, papuci, produ-
se cosmetice. 
Număr total camere: 185 din care 
duble 164 - 114 camere matrimonia-
le, 50 camere twin. 
Apartamente: 13 - Acestea oferă un 
spațiu de cazare divizat într-un living 
spațios cu canapea extensibilă și un 
dormitor matrimonial, alături de un 
dressing generos. 
Suite 8: compuse din două camere 
comunicante, concepute special pen-
tru familiile cu copii, oferă un salon cu 
canapea extensibilă, birou de lucru, 
minibar, tv, wireless dar și dormitoa-
re în varianta matrimonială. Papucii, 
halatele, uscătorul, produsele cosme-
tice sunt doar câteva elemente ce se 
regăsesc în băile dvs, pe lângă cele 
două balcoane aferente suitelor, care 
vă vor încânta simțurile prin aportul 
de aer proaspăt de munte și peisaje 
deosebite, în orice moment din zi sau 
din seară.
În prezent stațiunea Băile Herculane 

are un total de 15 izvoare termale și 
minerale care sunt folosite în exclu-
sivitate pentru tratarea pacienților, 
majoritatea cu probleme reumatice 
sau nervoase. Izvoarele sunt însă și 
ele de mai multe feluri: termale fier-
binți cu conținut de sulf, sodiu, clor, 
magneziu, calciu sau oligoelemente 
iar acțiunea lor este dublată de aerul 
ionizat negativ și atmosfera din jurul 
localității.
Servicii: Servicii suplimentare contra 
cost: Masaj de relaxare, proceduri 
beauty, masaj cu pietre vulcanice, 
reflexoterapie, băi aromate cu plante.
Servicii masă: Restaurantul „Sarmis” 
decorat în stil clasic, cu o capacitate 
de servire de 200 persoane, combină 
spațiile deschise cu separeuri dis-
crete oferind intimitate și confort, în 
timp ce Restaurantul „Dacia” dorește 
să vă fie alături pentru evenimentele 
speciale din viață, aniversări, simple 
petreceri între prieteni, sau cine fes-
tive corporate. Fiecare dintre cele 
două restaurante are deschidere că-
tre o terasă în aer liber, unde în sezo-
nul de vară puteți servi de la aperitive 
și până la deserturi, toate acompani-
ate de vinuri și băuturi alese cu grijă.
Fitness/Wellness/Sport: Piscina 
acoperită - bazin înot semiolimpic, 
jacuzzi, băi Kneipp, SPA - 5 saune (us-
cată, umedă - Hammam, infraroşu, 
saună salină, biosaună) hidroterapie, 
bază tratament, sală fitness , bazin 
copii.
Tratament: Se efecteaza în baza pro-
prie Balneo Minerva: electroterapie, 
ultrasunete, băi de sulf, magnetotera-
pie, ozonoterapia, aerosoli, împache-
tări în parafină, kineto, unde scurte, 
băi de plante, laser, băi galvanice, 
reflexoterapie, băi cu CO2 şi bule.

     
 

Tarife începând de la

197,50 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

30

Dotări generale: Restaurant 350 lo-
curi, parcare proprie cu pază gratuită, 
acces persoane cu dizabilităţi, inter-
net wireless gratuit, păstrare obiecte 
de valoare, Front Desk 24 h, camera 
pentru bagaje, Bar de zi (Lounge bar 
- 50 locuri). 
Săli de conferinţă: 2 - O sală cu capa-
citate de 250 locuri, dotată cu ecran 

proiecţie, videoproiector, flip-chart, 
sistem audio, sistem traducere simul-
tană, laptop, televizor, DVD player, iar 
cealaltă cu o capacitate de 50 locuri. 
Dotări camere: Aer condiţionat în 
camerele premium şi apartamente, 
TV LCD, minibar, baie cu duș - halat 
baie, balcon, internet, uscător de păr, 
telefon. 
Număr total camere: 220 din care 20 
single, 190 duble twin sau matrimoni-
ale şi 10 apartamente.
Servicii masă: Se acordă în resta-
urantul propriu, micul dejun bufet 
suedez, prânzul şi cina în sistem a la 
carte conform listei de meniuri. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină cu 
apă termală cu acces gratuit. 
Tratament: Centrul Welness vă oferă 
posibilitatea de a evada din stresul 
vieţii moderne şi de a intra într-o 
oază de calm şi pace, unde tot ceea 
ce contează este persoana dumnea-
voastră. Dotări: Piscina interioară, 
cascadă pară, Jacuzzi, saună, masaj, 
şezlonguri cu hidromasaj în piscină, 
mini piscină pentru copii, zonă de re-
laxare prin cromomeloterapie.

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

HOTEL AFRODITA RESORT & SPA ****

Tarife începând de la

132,16 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie. 
Săli de conferinţă: 1. 
Dotări camere: TV, minibar, seif - (în 
apartamente), baie cu duș, uscător 
de păr, telefon. 
Număr total camere: 210, single: 20, 
duble: 180. 
Apartamente: 10 - apartamentul este 

compus din living şi dormitor. 
Observații: Check-in începând cu ora 
14:00; check-out până la ora 12:00. 
Acces liber piscină.
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul Diana, categoria 3 stele,micul 
dejun bufet suedez, prânz sau cină în 
sistem meniu stabilit sau meniu „a la 
carte”. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină aco-
perită, bază tratament, sală fitness. 
Tratament: Boli ale aparatului loco-
motor şi ale sistemului nervos perife-
ric, afecţiuni ale aparatului respirator, 
afecţiuni ginecologice cronice, diabet 
zaharat incipient, intoxicaţii cu meta-
le grele, boli digestive, afecţiuni ale 
ochilor.
Consultaţii medicale: Electroterapie, 
hidroterapie, masoterapie, kinetote-
rapie, geriatrie, cosmetică geriatrică 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovadă de asigurat (adeverinţa de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servi-
cii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turişti neasiguraţi iar 
turistul va fi obligat să achite diferen-
ţa la recepţie.

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

HOTEL DIANA ***

Tarife începând de la

133,06 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Prin modul în care este amenajat şi 
dotat precum şi prin amplasament, 
hotelul oferă condiţii optime pentru 
grupuri organizate atât pentru turism 
cât şi afaceri.
Dotări generale: Restaurant 84 lo-
curi, parcare proprie păzită GRATU-
ITĂ, păstrare obiecte de valoare, bar 
de zi, bar la mansardă şi în grădină / 
terasă, braserie, grădină de vară - te-
rasă în stil românesc, mini-magazin, 
miniclub pentru copiii cu vârstele 
între 3 - 12 ani, dotat cu spaţiu de joa-
că pentru cei mici, un mini-cinema, 
posibilitate de karaoke, este suprave-

gheat de personal specializat. 
Săli de conferinţă: 1 - minim 100 
locuri, dotată cu: retroproiector, flip-
chart, instalaţie de sonorizare, ecran 
de proiecţie, etc.
Dotări camere: Aer condiţionat CEN-
TRAL, TV cablu, minibar, baie cu duș, 
internet WIRELESS, uscător de păr, 
halate de baie, climatizare, telefon cu 
acces direct la liniile internaţionale. 
Număr total camere: 52 -  duble: 47; 
apartamente: 5 - apartamentele sunt 
compuse dintr-un living cu o canapea 
extensibilă şi respectiv o cameră du-
blă cu pat matrimonial. Cabinele de 
duș din apartament sunt dotate cu 
hidromasaj. 
Servicii: Servicii suplimentare gratu-
ite: Piscină, sală de fitness, parcare. 
Servicii suplimentare contra cost: 
Saună, masaj anticelulitic, de relaxa-
re, spălătorie, excursii, drumeţii. 
Observații: Turiştii vor achita la re-
cepţia hotelului taxa de staţiune. 
Servicii masă:Se acordă în unitatea 
restaurant Ferdinand, categoria I, mic 
dejun în sistem bufet suedez, dejun şi 
cină fișă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină te-
rapeutică (accesul copiilor cu vârsta 
până la 18 ani este interzis), bază tra-
tament, sală fitness, saună, jacuzzi, 
solar.

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

HOTEL FERDINAND ***

Tarife începând de la

105,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Golden Spirit este un hotel elegant 
de 3 stele din Băile Herculane. Aces-
ta este localizat în centrul staţiunii, 
într-o zonă liniştită de pe malul râu-
lui Cerna. Staţiunea Băile Herculane 
este vizitată des de turişti care vor să 
profite de câteva zile de relaxare. 

Adresa: Băile Herculane, strada Cas-
tanilor, nr.1, Caraş-Severin. 
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, loc de joacă pentru copii - pe 
terasă pentru sezonul de vază, inter-
net. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, balcon, internet, uscător de păr. 
Număr total camere: 26 - cu diferite 
grade de confort. Duble: 26 - 7 ca-
mere duble CONFORT: mobilier din 
lemn masiv, uscător de păr, telefon, 
minibar, TV LCD, birou de lucru, acces 
internet wirless, balcon; 6 camere 
duble PREMIUM GOLD: uscător de 
păr, telefon, minibar, TV LCD, birou de 
lucru, acces internet wirless, balcon, 
aer condiţionat, acces pe bază de 
card; 10 camere duble matrimonia-
le şi 3 duble twin GOLD: uscător de 
păr, telefon, minibar, TV LCD, birou de 
lucru, acces internet wirless, balcon. 
Servicii masă: Serviciile de masă se 
acordă în restaurantul propiu sub for-
mă de meniu fix. Se poate servi mic 
dejun şi cină.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină cu 
apă termală - capacitate 30 persoa-
ne, baza tratament - propie pentru 
fizioterapie.

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

HOTEL GOLDEN SPIRIT ***

Tarife începând de la

68,42 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant - 80 lo-
curi, păstrare obiecte de valoare - in 
seiful recepţiei, fax, copiator, terasă 
- 50 locuri, bar de zi, bar de noapte. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV 
- cablu, minibar, baie cu duș, telefon.
Număr total camere:  28 - 9 camere 
cu pat matrimonial, 6 camere cu pat 
de 160 cm şi 3 camere cu pat de 140 
cm, 9 camere cu două paturi: un pat 
de 140 cm şi un pat de 90 cm. 
Duble: 27 
Apartamente: 1 - apartamentul este 
compus din dormitor şi living cu ca-
napea extensibilă. 
Observații: Se asigură acces la ba-
zinele cu apă termală (în sezon). 
Servicii masă: Serviciile de masă se 
acordă în restaurantul propriu în sis-
tem bonuri valorice.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber - 3 piscine cu apă termală 
- 2 piscine pentru adulţi şi 1 piscină 
pentru copii, dotate cu şezlonguri şi 
umbrele, sală fitness.

Adresa: Băile Herculane, Str. Comple-
xelor nr.5 A.
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, internet. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, baie cu duș, balcon, uscător 
de păr. 
Număr total camere: 22 
Duble:20 - dotate cu două paturi (unul 

de 140 cm. şi unul de 90 cm.), aer 
condiţionat, minibar, LED TV, Wi-Fi, 
balcon propriu. 
Apartamente: 2 - dotate cu un living 
cu canapea extensibilă şi un dormitor 
cu două paturi (unul de 140 cm. şi 
unul de 90 cm). 
Servicii masă: Serviciile de masă se 
acordă în restaurantul propriu în sis-
tem bonuri valorice. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină aco-
perită, bază tratament.
Tratament: Bază de tratament pro-
pie. 
Atracţii turistice: Cheile Tesnei, 
trasee pentru alpinism, Parcul Na-
tural Domogled, Valea Cernei (relief 
carstic), Palatul Coronini, Grota cu 
aburi, Şapte Izvoare, Grota Haiducilor, 
ruinele Castrului Roman Drobeta, ru-
inele Cetăţii Sarmisegetuza, Muzeul 
Nicolae Cena, Peştera Hoţilor, Statuia 
lui Hercule, Cascada Cociu.

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

HOTEL SARA’S SONS ***

HOSTEL SARA’S SONS ***

Tarife începând de la

65,17 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

Tarife începând de la

52,13 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie. 
Săli de conferinţă: 1. 
Dotări camere: TV, minibar, seif - (în 
apartamente), baie cu duș, uscător 
de păr, telefon. 
Număr total camere: 210, single: 20, 
duble: 180. 
Apartamente: 10 - apartamentul este 

compus din living şi dormitor. 
Observații: Check-in începând cu ora 
14:00; check-out până la ora 12:00. 
Acces liber piscină.
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul Diana, categoria 3 stele,micul 
dejun bufet suedez, prânz sau cină în 
sistem meniu stabilit sau meniu „a la 
carte”. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină aco-
perită, bază tratament, sală fitness. 
Tratament: Boli ale aparatului loco-
motor şi ale sistemului nervos perife-
ric, afecţiuni ale aparatului respirator, 
afecţiuni ginecologice cronice, diabet 
zaharat incipient, intoxicaţii cu meta-
le grele, boli digestive, afecţiuni ale 
ochilor.
Consultaţii medicale: Electroterapie, 
hidroterapie, masoterapie, kinetote-
rapie, geriatrie, cosmetică geriatrică 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovadă de asigurat (adeverinţa de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servi-
cii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turişti neasiguraţi iar 
turistul va fi obligat să achite diferen-
ţa la recepţie.

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

PENSIUNEA JOJO ****

Tarife începând de la

101,20 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, bar de zi, bar de noapte, tera-
să, salon coafură şi frizerie. 
Săli de conferinţă: 1. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
duș, balcon - doar o parte din camere 
dispun de balcon, telefon, încălzire 
centrală.

Număr total camere: 138, din care 
13 single şi 125 duble. 
Servicii masă: Se asigură în restau-
rantul propriu în sistem fișă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment, saună, sală de sport, bowling. 
Tratament: Indicaţii terapeutice: Boli 
ale aparatului locomotor, boli ale sis-
temului nervos periferic, boli de piele, 
intoxicaţii cu plumb şi alte metale 
grele, boli ale aparatului respirator, 
afecţiuni ginecologice, boli ale tubu-
lui digestiv şi glandelor anexe, boli 
de nutriţie, unele boli ale rinichilor 
şi căilor urinare. Turiştii trebuie să 
prezinte la hotel dovadă de asigurat 
(adeverinţa de la locul de muncă sau 
cupon de pensie) şi bilet de trimitere 
tip pentru servicii medicale în siste-
mul asigurărilor sociale de sănătate. 
În caz contrar, serviciile de tratament 
vor fi încasate la tarif pentru turişti 
neasiguraţi iar turistul va fi obligat să 
achite diferenţa la recepţie. 
Distracţie: Cicloturism, biliard.

Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, lift, cabinete medicale, bar de 
zi, terase, salon de cosmetică, coafor, 
frizerie, casă de schimb valutar. 
Săli de conferinţă: 1 - O sală cu capa-
citate de 120 locuri. 
Dotări camere: TV, baie cu cadă, baie 
cu duș, telefon. 
Număr total camere: 182 din care 
single: 29, duble: 146, apartamente: 
7 - apartamentul este compus din 
dormitor şi living.

Observații: Taxa de staţiune se va 
plăti la recepţia hotelului. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Roman, categoria I, în sis-
tem bonuri valorice. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită, bază tratament, sală de 
gimnastică, saună finlandeză. 
Tratament: Boli ale aparatului lo-
comotor şi ale sistemului nervos 
periferic, sechele după traumatisme 
ale aparatului locomotor, afecţiuni 
ale aparatului respirator, afecţiuni 
ginecologice cronice, intoxicaţii cu 
metale grele, boli digestive, afecţiuni 
ale ochilor, sindrom supraponderal. 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovadă de asigurat (adeverinţă de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servicii 
medicale în sistemul asigurărilor so-
ciale de sănătate. În caz contrar, ser-
viciile de tratament vor fi încasate la 
tarif pentru turişti neasiguraţi iar tu-
ristul va fi obligat să achite diferenţa 
la recepţie. Sâmbătă şi Duminică nu 
se efectuează tratament.

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

HOTEL ROMAN **

HOTEL DOMOGLED ***

Tarife începând de la

81,40 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

Tarife începând de la

76,16 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul Dacia are cea mai mare capa-
citate de cazare din staţiunea Băile 
Herculane fiind situat în Parcul Vicol. 
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie - cu plată, animalele de com-
panie acceptate, păstrare obiecte de 

valoare, bar de zi, zona lounge, lift, fri-
zerie, coafor, cabinet medical, punct 
farmaceutic, bibliotecă, sală de spec-
tacole - 300 de locuri, discotecă, sală 
de biliard, tenis de masă. 
Dotări camere: TV, baie cu duș, tele-

fon. 
Număr total camere: 345. Duble: 
341. Apartamente: 4. 
Săli de conferinţă: 1 - şi un amfitea-
tru de 300 de locuri. 
Servicii: Recepţie non stop, cameră 
bagaje, fax / copiator, ascensoare, 
servicii spălătorie, comenzi taxi, cu-
rier. 
Servicii masă: Se oferă în restau-
rantul propriu în sistem a la carte. 
Restaurantele Dacia şi Orizont, având 
o capacitate totală de 660 de locuri 
sunt locația ideală pentru evenimen-
te private. 
Facilităţi copii: Loc de joacă pentru 
copii. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment, bazin interior pentru tratament, 
saună, jacuzzi, salină, sală fitness.

Tratament: Bază de tratament: Asi-
gură tratamente complexe pentru 
afecţiuni: Reumatismale inflamatorii 
(spondilită anchilozantă), reumatis-
male degenerative (spondiloză cervi-
cală, dorsală, lombară), posttrauma-
tice, neurologice periferice (pareze şi 
paralizii), afecţiuni asociate (gineco-
logice,respiratorii,dermatologice) şi 
metabolice. 
Proceduri şi tratamente: Băi cu ape 
minerale termale sulfuroase şi clo-
rurosodice atât în căzi, cât şi în ba-
zine, cu posibilităţi de kinetoterapie, 
inhalaţii cu aerosoli, electro şi hidro-
terapie, săli de gimnastică medicală, 
masaj medical, kinetoterapie, creno-
terapie, salină artificială, saună. 
Observații: SOCIETATEA NU ARE 
CONTRACT CU CASA DE ASIGURĂRI 
OPSNAJ, prin urmare aceste bilete nu 
sunt decontabile. Turiştii trebuie să 
prezinte la hotel dovadă de asigurat 
(adeverinţa de la locul de muncă sau 
cupon de pensie) şi bilet de trimitere 
tip pentru servicii medicale în siste-
mul asigurărilor sociale de sănătate. 
În caz contrar, serviciile de tratament 
vor fi încasate la tarif pentru turişti 
neasiguraţi iar turistul va fi obligat să 
achite diferenţa la recepţie.
Distracţie: Discotecă, bowling, tenis 
de masă, biliard, darts, trasee turisti-
ce, excursii organizate. 
Atracţii turistice: Cheile Tesnei, 
trasee pentru alpinism, Parcul Na-
tural Domogled, Valea Cernei (relief 
carstic), Palatul Coronini, Grota cu 
aburi, Şapte Izvoare, Grota Haiducilor, 
ruinele Castrului Roman Drobeta, ru-
inele Cetăţii Sarmisegetuza, Muzeul 
Nicolae Cena, Peştera Hoţilor, Statuia 
lui Hercule, Cascada Cociu.

Băile Herculane, judeţul Caraș Severin 

HOTEL DACIA **

Tarife începând de la

78,40 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul este situat la 800 m de cen-
trul staţiunii şi 2,5 km de gară. Buzia-
şul este singura staţiune de interes 
naţional din vestul ţării care are ca 
profil terapeutic bolile cardiovascu-
lare, folosind în procedurile de trata-
ment factorii naturali de cură, la care 
pacienţii nu au acces în cabinetele de 
fizioterapie sau secţiile de recuperare 
din oraşe sau din bazele de tratament 
al altor staţiuni: Apa minerală carbo-
gazoasă folosită în cură externă sub 
formă de băi cu apă minerală încălzi-
tă şi în cură internă de la buvetele din 
parc; Aeroionozarea, concentraţia ae-
rului similară unei altitudini de 1000 
m, deşi staţiunea este situată la o 
altitudine de 128 m, bioclimatul fiind 
propice pentru tratament şi odihnă. 
Grupe de afecţiuni ce se pot trata: 
Cardiovasculare (arteriopatie oblite-
rantă, arteriopatie ischemică cronică, 
hipertensiune arterial, valvulopatii, 

boli ale venelor), neurologice, digesti-
ve, afecțiuni renale, circulatorii. 
Dintre staţiunile cu profil cardiovas-
cular, Buziaşul dispune de bioclima 
cea mai potrivită pentru odihnă, iar 
aeroionizarea constituie prin ea în-
săşi o formă de tratament în afecţi-
unile cardiovasculare. 
Adresa: Buziaş, str. Avram Iancu nr. 
12, cod 305100, jud. Timiş. 
Hotelul Parc este recomandat: Per-
soanelor care necesita tratament 
pentru afecţiunile cardiovasculare; 
persoanelor care practică turismul de 
întreţinere / wellness; sportivilor pen-
tru recuperare sau odihnă; companii-
lor pentru organizarea de conferinţe, 
teambuilding-uri; celebrării de eveni-
mente festive (ex. Revelion). 
Dotări generale: Restaurant - 290 
locuri, parcare proprie - gratuita în 
limita locurilor disponibile, acces per-
soane cu dizabilităţi, păstrare obiecte 

de valoare, bar de zi, terasă. 
Săli de conferinţă: 2 - cu o capaci-
tate de 30-100 locuri, complet dotate 
şi utilate. Dispune de încă un centru 
de conferinţe cu o capacitate de 300 
locuri, care a fost inaugurat în anul 
2009. Acest centru nou de conferin-
ţe, complet dotat şi utilat, se află la 
o distanţă de aproximativ 100 m faţă 
de complexul hotelier. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
cadă, balcon - camerele dinspre par-
care, internet - wireless, telefon. 
Număr total camere: 140. Duble: 136 
- 109 camere cu două paturi şi 27 ca-
mere cu pat dublu. 
Apartamente: 4 - apartamentul este 
compus din living şi dormitor. 
Observații: Check-in începând cu ora 
14:00; check-out până la ora 12:00. 

Nu se acceptă animale de companie. 
Servicii: Gratuite: Trezirea turiştilor, 
presă. Servicii cu plată: Spălătorie. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Parc, categoria I, în sistem 
„a la carte”. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină aco-
perită - cu apă încălzită, de dimensiuni 
semiolimpice, bază tratament, sală fit-
ness, saună, masaj, jacuzzi. 
Tratament: Hipertensiune arterială, 
circulaţie periferică şi afecţiuni asoci-
ate cardiopatiei ischemice, băi cu di-
oxid de carbon, mofete; proceduri: băi 
cu apă minerală în cadă (26 cabine), 
fizioterapie (16 cabine) hidroterapie, 
gimnastică medicală, masaj, sau-
nă, EKG, cură internă, cură de teren. 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovadă de asigurat (adeverinţă de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servi-
cii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turist neasigurat iar tu-
ristul va fi obligat să achite diferența 
la recepţie. 
Atracţii turistice: Colonada acoperi-
tă, unică în Europa, construită în stil 
oriental în anul 1875; Ştrandul, primul 
ştrand cu apă minerală din Europa 
datând din anul 1874; Muzeul Balnear 
primul muzeu de acest gen din Ro-
mânia; Colecţia de artă populară Iula 
Florea Troceanu ce cuprinde piese 
caracteristice artei populare bănăţe-
ne. Ochiul Beiului; Cascada Beusnita; 
Lacul Dracului; Cascada Şuşară; Mă-
năstirea Nera; Cheile Nerei.

Buziaș, judeţul Timiș 

HOTEL PARC ***

Tarife începând de la

119,90 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul este situat în staţiunea Bu-
ziaş - singura staţiune de interes naţi-
onal din vestul ţării care are ca profil 
terapeutic bolile cardiovasculare, 
folosind în procedurile de tratament 
factorii naturali de cură, la care pa-
cienţii nu au acces în cabinetele de 

fizioterapie sau secţiile de recuperare 
din oraşe sau din bazele de tratament 
al altor staţiuni: 
- Apa minerală carbogazoasă folosită 
în cura externă sub formă de băi cu 
apă minerală încălzită şi în cura inter-
nă de la buvetele din parc;

- Mofetele, emanaţii de CO₂ benefice 
pentru circulaţia periferică;
- Aeroionozarea, concentraţia aerului 
similară unei altitudini de 1000 m, 
deşi staţiunea este situată la o altitu-
dine de 128 m, bioclimatul fiind propi-
ce pentru tratament şi odihnă.
Grupe de afecţiuni ce se pot trata: 
Cardiovasculare (arteriopatie oblite-
rantă, arteriopatie ischemică cronică, 
hipertensiune arterial, valvulopatii, 
boli ale venelor), neurologice, digesti-
ve, afecțiuni renale, circulatorii.
Dintre staţiunile cu profil cardiovas-
cular, Buziaşul dispune de bioclima 
cea mai potrivită pentru odihnă, iar 
aeroionizarea constituie prin ea în-
săşi o formă de tratament în afecţi-
unile cardiovasculare.
Sunteţi în căutarea unei locaţii pentru 
organizare congres, conferinţă sau 

cazare pentru delegaţii?
Conferinţe şi evenimente de până la 
300 de persoane pot fi găzduite în 
cadrul centrului internaţional de con-
ferinţe.
Non smoking hotel.
Dotări generale: Restaurant, parca-
re proprie - gratuită, acces persoane 
cu dizabilităţi - rampă de urcare, in-
ternet, păstrare obiecte de valoare, 
bar, cafenea, recepţie non - stop, lift, 
încălzire centrală, depozitare bagaje, 
grădină şi terasă în curs de amenaja-
re, servicii medicale.
Săli de conferinţă: 1 - cu o capacitate 
de 300 locuri şi dotată cu sistem bla-
ck-out, internet de mare viteză, ecra-
ne pentru proiecţii, videoproiectoare, 
flipcharturi, smart board, sistem de 
traducere simultană la cerere, facili-
tăţi de coffee-break.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, seif, baie cu duș, internet - 
wi-fi, uscător de păr, camere izolate 
fonic.
Număr total camere: 45, Duble: 43 
- care funcţionează şi că duble în re-
gim single. 
Apartamente: 2. 
Observații: Hotelul este prevăzut 
cu sistem de supraveghere video. 
Toate camerele sunt pentru nefumă-
tori. Check-in începând cu ora 14:00; 
check-out până la ora 12:00. Nu se 
acceptă animale de companie.
Servicii: contra cost: Transfer aero-
port, facilităţi banchet, business cen-
ter, serviciul de călcat îmbrăcăminte.
Servicii masă: Masa se serveşte în 
unitatea restaurant Phoenix, cate-
goria 4 *, micul dejun în stem bufet, 
prânzul şi cina în suntem a la carte.

Buziaș, judeţul Timiș 

HOTEL PHOENIX CONFERENCE & SPA BUZIAȘ ****

Tarife începând de la

150,15 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Pensiunea CHEILE NEREI oferă o at-
mosferă deosebită, în care pitorescul 
munţilor, foşnetul pădurii şi sursurul 
Nerei se îmbină perfect cu ospitalita-
tea gazdelor şi cu condiţii excelente 
de cazare. 

Situare: Pensiunea este situată la 
1 km de comună Sasca Montană, în 
satul Sasca Romană. 
Adresa: Sasca Romana nr. 55, judeţul 
Caras Severin. 
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, loc de joacă pentru copii, in-
ternet, bar, terasă. 
Dotări camere: TV, baie cu duș. 
Număr total camere: 25 - Duble: 20 
- dintre care 5 camere cu două paturi 
şi 15 camere cu pat matrimonial; Tri-
ple: 5 - dintre care 4 camere triple cu 
1 pat matrimonial şi unul separat şi 
1 cameră triplă cu 3 paturi separate. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber. 
Distracţie: Rafting, tir cu arcul, tiroli-
ană - rapel. 
Atracţii turistice: Parcul Naţional 
Cheile Nerei - Beusnita; Cascada Vă-
ioaga; Lacul Ochiul Beiului; Cascada 
Beusnita; Lacul Dracului; Cascada 
Şuşară; Mănăstirea Nera; Cheile Ne-
rei.

Sasca Romană, judeţul Caraș Severin 

PENSIUNEA CHEILE NEREI ***

Tarife începând de la

76,73 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

   



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal) 41



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

42

BUCOVINA
Patrimoniu cultural mondial, smerenie și seninătate.
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Gura Humorului, judeţul Suceava 

HOTEL BEST WESTERN BUCOVINA ****

Hotelul Best Western Bucovina 4* 
aflat în oraşul Gura Humorului, la 35 
de km de Suceava şi la 5 km distanţă 
de Mănăstirea Voroneț și 4 km de Mă-
năstirea Humorului, înconjurat de ob-
cini domoale, pe cursul râului Humor, 
hotelul Best Western Bucovina, vă 
oferă condiţii foarte bune de cazare, 
la standardele internaţionale ale unui 
hotel de 4 stele. Best Western Bu-
covina pune la dispoziţia oaspeţilor 
camere dotate modern, cu privelişte 

deosebită, o ambianţă caldă şi tra-
diţională ce se îmbină armonios cu 
facilităţi de cazare ale secolului XXI.
Dotări generale: Restaurant - 3 re-
staurante: Restaurant Casa cu Prid-
vor, Restaurantul Naturalis şi Hanul 
Ariniş, parcare proprie, acces persoa-
ne cu dizabilităţi, loc de joacă pentru 
copii, animalele de companie accep-
tate, păstrare obiecte de valoare, Lo-
bby bar - 60 locuri, bar - terasă. 
Săli de conferinţă: 5 - Sala Tisa - 280 

locuri; Sala Mesteacanul - 60 locuri; 
Sala Bradul - 20 locuri; Sala Alunul - 
70 locuri; Sala Arțarul - 60 locuri. Săli-
le de conferinţă sunt dotate cu: ecran 
de proiecţie, videoproiector, sonori-
zare şi microfoane, internet wireless, 
flipchart şi consumabile. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, internet - wireless, uscător de 
păr, acces cu card electronic. 
Număr total camere: 130; Single: 
38; Duble: 86 - din care: 60 camere 
twin, 24 camere cu pat matrimonial, 
2 camere VIP – twin; Apartamente: 2; 
Apartamente junior: 4. 
Servicii: Concierge, trezirea turiştilor, 
secretariat şi spălătorie (contra cost). 
Servicii masă:  2 restaurante, terasă. 

Facilităţi copii: Spaţiul de joacă 
„Best Play” pentru copii este un loc 
viu colorat, cu decoruri şi animaţii din 
poveşti, muzica şi multă veselie (des-
chis de Luni - Vineri între orele 16:00 
- 21:30 şi Sâmbăta - Duminica între 
orele 10:00 - 21:30). Copii care nu au 
împlinit vârsta de 3 ani vor fi însoţiţi 
obligatoriu de un adult. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA: sală 
fitness, saună finlandeză, saună ume-
dă, jacuzzi, hammam şi masaj. 
Tratament: Centrul „Vitality Spa & 
Wellness” inaugurat la sfârşitul anu-
lui 2014, pune la dispoziţia clienţilor 
o cameră în care a fost amenajată o 
salină de suprafaţă, cu sare de la sali-
na Praid, de asemenea există 2 cabi-
nete în care se realizează tratamente 
corporale cu produse 100% naturale 
şi vegetale. Clienţii se pot bucura 
şi de tratamente pentru tonifiere şi 
reechilibrare energetică cu metale 
preţioase, tratamente anti-age şi alte 
ritualuri menite să readucă armonia 
trup - minte - suflet. 
Distracţie: Biliard, închirieri jocuri de 
societate. În apropiere se afla zona de 
schi Şoimul şi centrele de agrement  
Parcul Ariniş şi Parcul Aventura fiind 
la cel mult 10 minute de mers pe jos. 
Atracţii turistice: Mănăstirea Putna, 
biserica Arbore, mănăstirea Voroneţ, 
mănăstirea Moldoviţa, mănăstirea 
Suceviţa, mina de la Cacica, muzeul 
Oului din Vamă, muzeul Satului Buco-
vinean.

     

Tarife începând de la

120,96 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant - 250 
locuri, parcare proprie - 200 locuri, 
supravegheată video, loc de joacă 
pentru copii, păstrare obiecte de va-

loare, lobby-bar de 40 locuri, terasă. 
Săli de conferinţă: 2 - sală conferin-
ţe de 80 locuri, dotată cu conexiune 
wifi internet gratuită, videoproiector, 

ecran şi flipchart. Coffe breaks, prân-
zuri şi cină buffet. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, internet - fibra optică, telefon. 
Număr total camere: 35 Duble: 30 - 
dintre care 26 camere cu două paturi 
şi 4 camere cu pat matrimonial. 
Apartamente: 2 - apartamentul este 
compus din living cu canapea exten-

sibilă şi dormitor. 
Garsoniere: 3 - garsonierele dispun 
de canapea extensibilă. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu, a la carte, cu preparate 
din bucătăria bucovineană şi interna-
ţională. De asemenea fermă proprie 
asigura prepararea mâncărurilor tra-
diţionale. 
Fitness/Wellness/Sport: Teren 
sport mixt, teren de fotbal, închiriere 
ATV, rafting, parapanta, tir cu arcul 
în Aventura Parc, snowmobile, pâr-
tia „Şoimul” dotată cu telescaun de 
1280m, paintball, călărie. 
Distracţie: Masă de ping pong, bili-
ard, închirieri rummy, table, tururi de 
mănăstiri cu ghid specializat, plim-
bări cu sania cu cai, cu caleașca şi 
căruţa tradiţională bucovineana, 
plimbare cu balonul. Pentru acces la 
piscină se poate vizita Parcul Ariniş, 
bazinul Sălii Polivalente, bazin pentru 
copii, saună, jacuzzi, masaj de rela-
xare. 
Atracţii turistice: Parcul de aventuri 
Escalada Gura Humorului, Pârtia ski 
Şoimul Gura Humorului, Rezervaţia 
naturală Piatra Pinului, Mănăstirea 
Humor, Mănăstirea Voroneţ, Rezerva-
ţia Fâneţele seculare de la Frumoasa.

Gura Humorului, judeţul Suceava 

HOTEL TOACA BELLEVUE ****

Tarife începând de la

92,22 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale:1 restaurant de ne-
fumători: 90 de locuri, bar şi zona 
lobby-bar dotată cu canapele, fotolii, 
şemineu şi televizoare pentru petre-

cerea timpului liber: 40 de locuri, loc 
de joacă interior dotat cu topogan, 
măsuţe şi scaunele, jucării, televizor, 
parcare proprie supravegheată video. 

Săli de conferinţă: 1 - 40 locuri dota-
tă cu ecran de proiecţie, videoproiec-
tor, flipchart. 
Dotări camere: Wi-fi, minibar, TV 
LED HD, telefon, uscător păr, baie cu 
cabină de duș, balcon, încălzire cen-
trală pe lemne, sezor fum în camere, 
mochetă, papuci de casă, cosmetice 
gama LUX. 
Număr total camere: 22 din care, 
Duble / Twin: 16, Garsoniere: 4 cu pat 

matrimonial, Apartamente: 2. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul de nefumători cu meniu tradiţi-
onal, potrivit pentru a servi masa a la 
carte, dar şi pentru organizări de eve-
nimente private, petreceri corporate. 
Tersă exterioară cu 40-50 de locuri. 
Facilităţi copii: (în camera cu 2 
adulţi): Serviciile pentru copiii mai 
mici de 4 ani cazaţi în camera pă-
rinţilor sunt gratuite; loc de joacă 
interior în imediat apropiere a zonei 
lobby-bar, astfel încât părinţii se rela-
xează şi copiii se pot juca în voie; spa-
ţiul este dotat cu topogan, măsuţe şi 
scaune, jucării, televizor. Locul de 
joacă exterior este dotat cu 2 topoga-
ne, bară de căţărat, groapă de nisip. 
leagăne, căsuţe în copac cu topogan. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA, jacu-
zzi de 6 persoane, saună, sală masaj, 
aparate fitness. 
Distracţie: Biliard, căsuţa ţărănească 
pentru petreceri câmpeneşti. 
Atracţii turistice: Pârtia Şoimul, Sa-
lina Cacica, Parcul Naţional Călimani, 
Cetatea de scaun, Muzeul Obiceiurilor 
Populare, Mănăstirea Putna, Mănăs-
tirea Suceviţa, Mănăstirea Moldoviţa, 
Mănăstirea Humorului, Mănăstirea 
Voroneţ, Airsoft, Tir cu arcul, Aven-
tura Parc, Piscina Ariniş, Catedrala 
Naşterea Maicii Domnului.

Gura Humorului, judeţul Suceava 

PENSIUNEA LA CONAC ÎN BUCOVINA ****

Tarife începând de la

168,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant - 60 
locuri, parcare proprie - 20 locuri, in-
ternet - wireless, loc de joacă pentru 
copii interior şi exterior, Bar / Lounge 
- 30 locuri, grădină de vară cu terasă 
şi foişor - 40 locuri, foişor în aer liber 
cu grătar. „Sus în deal” la Casa Humor 
veţi găsi căsuţa bătrânească care re-
prezintă o bucăţică din ce înseamnă 
gospodăria ţăranilor bucovineni! Este 
perfectă pentru petrecerile câmpe-
neşti. 
STRUCTURA DE CAZARE ŞI FACI-
LITĂŢI CASA HUMOR 4* Corpul A 
(corp fumători) INTRARE - Recepţie 
şi Lounge (zona fumători) MEZANIN 
- Restaurant 50 locuri (zona nefumă-
tori) - Loc de joacă pentru copii ET3, 
Sală de Conferinţă - 40 locuri în aran-
jament “Teatru” Corpul A - etaj 1 - 3 
camere duble cu balcon - 1 cameră 
twin cu balcon - 1 apartament (suită) 
format din 1 cameră dublă matrimo-

nială + 1 camera twin şi grup sanitar 
cu cadă, balcon. Poate fi rezervat şi 
în regim de dbl. Corpul A - etaj 2 - 1 
apartament (suită) format din 1 ca-
meră dublă matrimonială + 1 camera 
twin şi grup sanitar cu cadă, balcon. 
Poate fi rezervat şi în regim de dbl. - 
1 apartament format din 1 cameră 
dublă matrimonială + 1 cameră twin 
(mansardată) şi grup sanitar cu cabi-
nă de duș, balcon. Poate fi rezervat şi 
în regim de dbl. - 2 camere duble cu 
balcon - 1 camera twin cu balcon Cor-
pul A - etaj 3 - 2 camere duble / twin 
mansardate - 1 cameră dublă / twin 
cu balcon Corpul B (corp nefumători) 
- Centru SPA (piscina, Jacuzzi, saună, 
sala masaj) - Sală de Agrement (man-
sarda) - 10 camere duble / twin - 5 
camere la parter (3 fără balcon) + 5 
camere etaj 1 (1 fără balcon) Casa 
Ţărăneasca - grătar, proţap, foişor, 
loc de joacă pentru copii. 

Facilităţi şi dotări camere: Cablu TV, 
internet wireless, telefon, mini-bar, 
baie proprie (prosoape, papucei, con-
sumabile hoteliere), încălzire centra-
lă. Camerele nu sunt dotate cu aer 
condiţionat!  
Săli de conferinţă: 2 - Sala de con-
ferinţe din corpul B are o capacitate 
de 40 locuri. Sala de conferinţe din 
corpul A are o capacitate de 20 locuri. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, internet - wireless, încălzire cen-
trală, telefon, terasă proprie. 
Număr total camere: 20 - dispuse în 
2 corpuri. În total sunt 46 locuri de 
cazare. Corpul A este format din: Re-
staurant, recepţie, sală de conferinţă 
- 20 locuri şi 10 structuri de cazare: 5 
camere duble matrimoniale, 2 came-
re duble twin, 2 apartamente - forma-

te dintr-o cameră dublă matrimonială 
şi o cameră dublă twin, şi baie - cu 
cadă; 1 apartament format dintr-o 
cameră dublă matrimonială şi o ca-
meră dublă twin la mansardata; baie 
- cu cabină de duş. Corpul B recent 
deschis, are în structura sa: centrul 
Spa (piscină, Jacuzzi, saună, masaj), 
sală de conferinţă - 40 locuri şi 10 
camere duble. Duble: 17 - 5 camere 
duble matrimoniale; 12 camere duble 
twin. Apartamente: 3 
Observații: Ziua hotelieră începe la 
ora 14:00 şi se termină la ora 12:00 
următoarea zi. 
Servicii: Contra cost: room service 
opţional, serviciu de trezire clienţi, 
transport la cerere la şi de la ae-
roport, închiriere table, remy, cărţi, 
transmitere / primire mesaje fax, op-
ţional spălat / călcat lenjerie, excursii 
organizate la mănăstiri, se asigură 
transport şi ghid, seară câmpeneas-
că cu program folcloric, masă tradi-
ţională şi foc de tabără, o zi la stână 
cu degustare de brânzeturi, miel, bal-
moş, închirieri atv-uri. 
Servicii masă: Se asigură în unitatea 
restaurant Casa Humor, în sistem fișă 
cont. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită, jacuzzi, saună, masaj. 
Distracţie: Plimbări cu caleașca / sa-
nia (în funcţie de sezon) trasă de cai - 
contra cost, sală de agrement (darts, 
biliard, ping-pong). 
Atracţii turistice: Parcul de aventuri 
Escalada Gura Humorului, Pârtia ski 
Şoimul Gura Humorului, Rezervaţia 
naturală Piatra Pinului, Mănăstirea 
Humor, Mănăstirea Voroneţ, Rezerva-
ţia Fâneţele seculare de la Frumoasa.

Gura Humorului, judeţul Suceava 

PENSIUNEA CASA HUMOR ****

Tarife începând de la

126,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotel Sofia este situat în mijlocul pă-
durii de conifere şi foioase, la câteva 
sute de metri de una dintre celebrele 
mănăstiri ale Bucovinei - Sucevița, 
oferind liniştea şi confortul necesare 
petrecerii unui sejur de vis.

Dotări generale: Restaurant (capaci-
tate 420 locuri), terasă, piscină, sau-
nă, masaj, sală de conferinţe (capaci-
tate 80 locuri), room service, servicii 
de spălătorie, parcare proprie păzită, 
internet. 

Dotări camere: telefon, televizor cu 8 
canale (MAX TV), minibar şi baie pro-
prie. Camerele duble şi apartamente-
le dispun de terasă proprie. Suita este 
o singură cameră cu o suprafaţă mai 
mare, având un pat matrimonial şi un 
colțar extensibil. 
Apartamentul este dispus pe două ni-
vele: la parter se afla livingul dotat cu 
1 canapea extensibilă, cu baie şi te-
rasă, iar la etaj (accesul se realizează 

printr-o scară interioară, cele 2 nivele 
sunt open space) se află dormitorul 
principal şi o baie. 
Servicii: Cazare la standarde înalte, 
room service, servicii de spălătorie, 
piscină, saună, masaj, casetă păstra-
re valori, sală de conferinţă - capaci-
tate 80 de locuri (având în dotare un 
videoproiector şi un flipchart), cone-
xiune la internet, televizor, telefon, 
parcare păzită - 80 de locuri. Hotelul 
Sofia pune la dispoziţie un tur al ma-
năstirilor cu ghid şi maşina hotelului 
(la cerere), drumeţie prin pădure până 
la mănăstirea Suceviţa, vizită la ateli-
erul de ceramică Marginea, salina Ca-
cica, plimbări cu caleașca sau sania. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul Sofia, o locaţie elegantă, cu o 
capacitate de 420 de locuri, dispusă 
pe 2 etaje. Restaurantul vă oferă 
un meniu cu specific bucovinean şi 
tradiţional românesc, dar şi interna-
ţional. Aici veţi descoperi bucătăria 
de înaltă clasă şi cele mai rafinate 
specialităţi. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
interioară, saună, masaj şi sală de 
fitness. 
Distracţie: Drumeţii prin pădure, 
plimbări cu caleașca sau sania. 
Atracţii turistice: Mănăstirea Sucevi-
ţa, Atelierul de ceramică Marginea şi 
salina Cacica etc.

Sucevițțţa, judeţul Suceava 

HOTEL SOFIA ****

Tarife începând de la

67,05 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant - 400 de 
locuri, compartimentat pe 3 nivele, la 
demisol este crama, parcare proprie. 
Sat vacanţă compus din 7 aparta-
mente, 30 camere duble şi 6 camere 
single; 

- Vila Vianora dispune de 6 camere 
duble şi 4 apartamente; 
- Vilele Mirabelă, Maria şi Elvira sunt 
identice având 1 apartament, 8 ca-
mere duble şi 2 camere single; 
- Vila B dispune de 7 camere duble; 

- Camping rulote cu următoarele faci-
lităţi: Pază, duşuri (apă caldă şi rece), 
toalete, tablou pentru racordare cu-
rent electric, iluminat, posibilitatea de 
a servi masa la restaurant, fosă septi-
că pentru deversare toaletă chimică. 
Săli de conferinţă: 2 - Sala Rarău cu o 
capacitate de maxim 100 de locuri şi 
sala Foişor cu o capacitate de maxim 
60 de locuri. Aceste săli dispun de: vi-
deo proiector, ecran pentru protecţie, 
flip chart, consumabile, conexiune 
internet wireless, sonorizare. Pentru 
coffee-break puteţi alege: cafea, ceai, 
apă minerală / plată, fructe, sucuri 
naturale, patiserie. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, balcon. 

Număr total camere: 66 Single: 9 Du-
ble: 49 Apartamente: 8. 
Servicii masă: Restaurantul este 
deschis pe toată perioada anului. Te-
rasele, deschise pe perioada verii, fac 
deliciul oaspeţilor noştri. Crama de la 
demisol vă oferă prilejul de a organi-
za într-un cadru intim diferite aniver-
sări sau degustări de vinuri. La bar se 
poate servi un cocktail, un whisky, un 
fresh sau orice altă băutură. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA - cu 
bazin acoperit, masaj, salină, snoo-
ker, air hockey, solar, jacuzzi, saună, 
sală de fitness, bowling, biliard, tenis 
de masă, darts, teren tenis, pârtie de 
schi (300 m) dotată cu miniteleschi şi 
centru de închirieri echipamente. 
Distracţie: Rafting pe râul Bistriţa, 
echitaţie la herghelia Rădăuţi, plim-
bări cu bicicletă, plimbare cu şareta 
sau cu sania trasă de cai. 
Atracţii turistice: Mănăstirea Vo-
roneţ, Humor, Moldoviţa, Suceviţa, 
Putna, Comună Marginea - ceramică, 
Cetatea Sucevei, Mănăstirea Sfântul 
Ioan cel Nou din Suceava, Parcul 
Naţional Călimani, Rezervaţia Ra-
rău „Pietrele Doamnei”. În Bucovina, 
ecoturismul nu este o simplă dorinţă 
sau un scop de atins, ci reprezintă o 
realitate vie. Bucovina este locul în 
care, prin voia lui Dumnezeu şi prin 
strădania oamenilor, s-au adunat la-
olaltă cultură, tradiţii străvechi şi arta 
populară autentică. Şi pentru că arta 
meşteşugărească este şi astăzi vie 
în BUCOVINA, puteţi vizita cioplitori 
în lemn, olari, brodeze şi ţesătoare 
ori artizani ai încondeierii ouălor de 
Paşte.

Sucevițțţa, judeţul Suceava 

COMPLEX POPAS TURISTIC BUCOVINA ****

Tarife începând de la

132,25 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Complex Turistic Voievod, este o 
unitate turistică nouă, care vă pune 
la dispoziţie numeroase facilităţi şi 
servicii într-o oază de linişte. 

Dotări generale: Restaurant, bar, re-
cepţie 24 ore, sală de fitness, piscină, 
saună, două săli de conferinţă, loc de 
joacă pentru copii, teren de sport. 

Săli de conferinţă: 2. 
Dotări camere: Mini-bar, internet wi-
reless şi prin cablu, telefon, TV, seif, 
balcon cu acces la terasă. Capacita-
te: 32 de camere (23 camere duble 
matrimoniale, 5 camere duble twin 
şi 4 camere tip suite). Camerele ma-
trimoniale de la mansardă au fotoliu 
extensibil. 
Descriere camere tip suită: Suita 4* 

(capacitate 4 persoane): Este situată 
în incinta hotelului şi este compusă 
din 2 dormitoare cu pat matrimonial, 
open space (NU sunt despărţite de 
uşă); Suita 4* (capacitate 6 persoa-
ne): este situată în incinta hotelului 
şi este compusă din 3 dormitoare de-
comandate (sunt despărţite de uşă); 
Suita 2*(capacitate 4 persoane): este 
situată în bungalouri şi este compusă 
din 2 dormitoare (1 dormitor cu pat 
matrimonial şi 1 camera cu 2 paturi 
twin) având 1 baie comună (aceasta 
nu este situată pe hol ci este anexata 
la un dormitor, din această cauză se 
recomadă cazarea famililor cu copii).
Servicii masă: Pentru servirea mesei 
şi organizarea unor evenimente com-
plexul dispune de un restaurant mare 
(31 mese - capacitate între 186 şi 200 
locuri) şi o terasă (12 mese – capaci-
tate între 100-120 locuri), precum şi 
un restaurant mic (10 mese - capaci-
tate 60 locuri). Turiştii se mai pot rela-
xa la foişor care deţine două grătare 
(capacitate 60 de locuri ) şi la barul 
rustic (capacitate 50 locuri) situat în 
apropierea terenului de sport. 
Facilităţi copii: Loc de joacă pentru 
copii. 
Fitness/Wellness/Sport: Sală de fit-
ness, piscină acoperită şi saună.

Sucevițțţa, judeţul Suceava 

COMPLEX TURISTIC VOIEVOD ****

Tarife începând de la

75,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Pensiunea Bucovina Lodge este am-
plasată la marginea pădurii de pe 
dealul Barbusca, într-un cadru deo-
sebit, cu o impresionantă şi excepţi-
onală privelişte a satului, a masivului 
Rarău dar şi a obcinilor învecinate, 
oferindu-i o unicitate aparte. 
Dotări generale:  Restaurant, par-

care proprie, internet, loc de joacă 
pentru copii (interior, exterior), saună, 
şemineu - în zona de louge, terasă co-
mună, foişor, grădină. 
Săli de conferinţă: 1 - capacitate de 
50 de locuri, dotată cu sistem audio 
performant. 
Dotări camere: TV, cablu, acces in-
ternet, baie cu cabină de duș, balcon, 
uscător de păr. 
Număr total camere: 11 (10 camere 
sunt duble şi 1 garsonieră). 
Servicii masă: Masa se serveşte în 
restaurantul propriu având un meniu 
variat, atât tradiţional cât şi interna-
ţional. 
Facilităţi copii: Loc de joacă interior 
şi exterior, gradina spaţioasă. 
Fitness/Wellness/Sport: Saună. 
Atracţii turistice: Mănăstirea Voro-
neţ, Humor, Arbore, Moldoviţa, Suce-
viţa, Putna, Dragomira, Chilia săpată 
în stânca lui Danil Sihastrul, Basilica 
Minor Cacica, atelierul de ceramică 
neagră de la Marginea, Cetatea de 
scaun de la Suceava, Rezervaţia Pie-
trele Doamnei, Rezervaţia geologică 
„12 apostoli”.

Hotelul Bradul este situat lângă 
parcul staţiunii şi foarte aproape de 
pârtia de ski şi este o locaţie ideală 
pentru organizarea unor: întâlniri 
de afaceri, conferinţe, simpozioane, 
mese festive. Este poziţionat într-o 
zonă liniştită, lângă parcul staţiunii şi 
foarte aproape de pârtia de schi. 
Dotări generale: Restaurant - 380-
400 locuri, păstrare obiecte de valoa-
re - la recepţie, lift, o sală de conferin-
ţe de 120 locuri dotată cu: flipchart, 

video-proiector, ecran de proiecţie.
Dotări camere: TV, minibar, balcon, 
baie proprie, telefon. 
Număr total camere: 150 din care 
duble: 144 - 25 camere cu pat ma-
trimonial, 119 camere cu pături twin 
şi 6 apartamente care sunt compuse 
din living şi dormitor.
Servicii masă: Restaurantul situat 
la mezanin, dispune de orchestră 
proprie şi o bucătărie ce pregăteşte 
mâncăruri „ca la mama acasă”, în sis-
tem a la carte sau bufet suedez. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină aco-
perită, bază tratament, sală fitness, 
saună, solar, masaj.
Tratament balnear: Tratamentul bal-
neoterapeutic este asigurat de insta-
laţii pentru băi calde cu apă minerală, 
pentru împachetări cu nămol, instala-
ţii pentru fizioterapie, buvete cu apă 
minerală pentru cura internă, mofete, 
împachetări cu parafină, piscină, sală 
de gimnastică, saună.
Distracţie: Club - Qube Party, rafting 
şi parapanta, snow - mobil, paintball. 

Vama, judeţul Suceava 

Vatra Dornei, judeţul Suceava 

PENSIUNEA BUCOVINA LODGE ****

HOTEL BRADUL ***

Tarife începând de la

20,16 Euro/ 
persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

Tarife începând de la

98,56 lei/ 
persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul se afla în vecinătatea Cazi-
noului Dorna, foarte aproape de gara 
Vatra Dornei şi la aproximativ 50 m 
de baza de tratament a complexului 
Calimani - Bradul, la cca. 250 m de 
pârtia de schi şi la 25 m de renumitul 
parc cu veveriţe. 
Adresa: Vatra Dornei, str. Republicii 
nr. 3, cod 725700, jud. Suceava. Hote-
lul CAROL**** este locul ideal pentru 
a-ţi petrece cele mai frumoase clipe, 

fie că eşti în weekend, concediu, călă-
torie de afaceri sau în luna de miere. 
Împletirea elementelor de arhitectu-
ră austro-ungara ale faţadei cu cele 
medievale în care este amenajat re-
staurantul şi cele ultramoderne ale 
mobilierului camerelor fac Hotelul 
Carol**** unic şi deosebit. 
Dotări generale: Restaurant - 120 de 
locuri, parcare proprie, loc de joacă 
pentru copii, internet, animalele de 

companie acceptate, terasa acoperi-
tă şi încălzită, grădină de vară, salină 
artificială cu sare de Praid, coafor - 
frizerie, manichiură, pedichiură. 
Săli de conferinţă: 1 - sală conferinţă 
cu 20 de locuri cu masă de protocol. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV 
- cablu, minibar, baie cu duș, balcon, 
internet - wireless gratuit, aparat 
pentru purificarea aerului, telefon in-
ternaţional. 
Număr total camere: 15. Single: 1. 
Duble: 2. Apartamente: 3. Garsoniere: 
9. 
Observații: Check-in: 16:00; check-
out: 12:00. Pentru tratament este ne-
cesar bilet de trimitere de la medicul 
de familie, adeverinţă de salariat sau 
cupon de pensie (sâmbătă şi dumini-
că nu se efectuează tratament). 
Servicii: Transfer gară - hotel şi retur; 
transfer aeroport Suceava - Vatra 

Dornei şi retur; transfer aeroport Bu-
cureşti Otopeni -Vatra Dornei şi retur. 
Room-service 7.00 - 23.00. Trezirea 
clienţilor la ora solicitată, primirea 
şi transmiterea corespondentei, fax/
xerox. Servicii de spălătorie ce includ 
spălare şi călcare.Informaţii privind 
orarul mijloacelor de transport. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Carol şi Les Amis, catego-
ria 3 stele, micul dejun în sistem bufet 
suedez, prânzul şi cina în sistem a la 
carte’’. 
Facilităţi copii: Spaţiu de joacă pen-
tru copii amenajat special. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA - re-
modelare corporală, masaje şi terapii, 
saună finlandeză, saună infraroşu, 
părţii de schi şi sanie, vânătoare şi 
pescuit, drumeţii montane în Bazinul 
Dornelor, sporturi extreme (river raf-
ting, parapantă, mountain-bike), alte 
sporturi de iarnă, piscină şi saună din 
cadrul bazei de tratament a comple-
xului hotelier Bradul - Calimani. 
Tratament: Carol Wellness & SPA te 
aşteaptă cu o varietate de servicii 
de remodelare şi tratamente de în-
frumuseţare, într-un cadru intim şi 
relaxant: saună finlandeză, saună cu 
infraroşu, jacuzzi, salină cu sare de 
Praid, cosmetică, manichiură -pedi-
chiură, terapii corporale, hidroterapie, 
o gamă largă de masaje, ritualuri spa 
şi împachetări. 
Distracţie: Tur de oraş, plimbare cu 
telescaunul (3 km), excursii (mănăs-
tirile din Bucovina şi jud Neamţ, Ma-
ramureş, schitul Rarău), plimbare cu 
sania trasă de cai. 
Atracţii turistice: Excursii organiza-
te la mănăstiri din Nordul Bucovinei, 
mănăstiri din jud. Neamţ sau Mara-
mureş, drumeţii pe trasee montane 
marcate.

Vatra Dornei, judeţul Suceava 

HOTEL CAROL ****

Tarife începând de la

97,50 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul Dorna de patru stele din Va-
tra Dornei este locul unde confortul 
dumneavoastră este asigurat de cele 
mai bune servicii şi facilităţi şi unde 
vă puteţi bucura de o ambianţă cal-
dă, relaxantă şi rafinată, indiferent că 
sunteţi într-o excursie sau din motive 

de afaceri. 
Dotări generale: Restaurant - 120 lo-
curi, parcare proprie, internet. 
Săli de conferinţă: 1 - sală de 55 lo-
curi dotată cu: internet wireless gra-
tuit, videoproiector, ecran proiecție , 
flipchart, microfon. 

Dotări camere: TV, minibar, seif, baie 
cu cadă - sau cu hidromasaj, internet, 
uscător de păr, halate de baie, papuci 
de unică folosinţă, produse de îngriji-
re, acces în camere pe bază de carte-
la magnetică. 
Număr total camere: 40 Duble: 30 - 
dintre care 4 camere duble standard 
şi 26 camere duble de lux. 
Apartamente: 10 - dintre care 9 apar-
tamente compuse din living şi dor-
mitor şi 1 suită compusă din living 

şi două dormitoare. Accesul gratuit 
la piscină (între orele 10.00 - 21.00), 
saună, sală de fitness şi jacuzzi. 
Observații: La recepţia hotelului se 
achită taxa hotelieră. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu. 
Facilităţi copii: Pentru ca şi cei mici 
să savureze din plin vacanţa la Hotel 
Dorna le punem la dispoziţie o lume 
colorată unde îşi pot petrece timpul. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscina 
acoperită - cu apă încălzită, SPA, sală 
fitness, saună uscată, saună umedă, 
masaj.
Tratament: Hotelul dispune de baza 
de tratament proprie unde se tra-
tează afecţiuni ale aparatului cardio 
- vascular, afecţiuni ale aparatului 
locomotor, sechele dureroase după 
fracturi, entorse, luxații. 
Proceduri: Electroterapie, socterapie, 
magnetoterapie, laser, băi carboga-
zoase (naturale), băi de plante, parafi-
nă, masaj, gimnastică medicală. 
Distracţie: Hotel Dorna organizează 
petreceri private în sala de conferinţe, 
într-o ambianţă intimă. 
Atracţii turistice: Vatra Dornei, ţinut 
încărcat de istorie, este punctul de 
plecare către renumitele mănăstiri 
din Bucovina: Mănăstirea Voroneţ, 
Mănăstirea Moldoviţa, Mănăstirea 
Suceviţa, Acoperământul Maicii 
Domnului.

Vatra Dornei, judeţul Suceava 

HOTEL DORNA ****

Tarife începând de la

147,40 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Amplasat ideal în centrul staţiunii Va-
tra Dornei, Hotel Intus oferă turiştilor 
cazaţi aici toate condiţiile necesare 
petrecerii unui sejur de neiutat.
Hotelul Intus este unul din hotelurile 
de tradiţie din staţiune, cu o bază de 
tratament foarte modernă şi eficien-
tă în tratarea afecţiunilor aparatului 
cardio vascular, locomotor sau neu-
rologic.

Dotări generale: Restaurant - 240 lo-
curi, parcare proprie, păstrare obiecte 
de valoare, bar de zi - 40 locuri, sala 
de conferinţe, lift, magazin, se accep-
tă cărţi de credit. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
cadă, telefon. 
Număr total camere:145
Servicii masă:Se acordă în unitatea 
restaurant propriu, categoria I, în sis-
tem fișă cont sau bonuri valorice. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA - sau-
nă, bază tratament - 3 cabinete me-
dicale, teren sport mixt, sală de gim-
nastică, masaj. 
Tratament: Baza de tratament este 
dotată cu instalaţii moderne pentru: 
Băi la cadă cu apă; minerală încălzită, 
electroterapie, hidroterapie (afuziuni, 
băi de plante), masaj, sală de gimnas-
tică medicală şi gimnastică aerobică, 
împachetări cu parafină, mofete arti-
ficiale; profil şi indicaţii de tratament: 
afecţiuni ale aparatului cardio - vas-
cular, afecţiuni ale aparatului locomo-
tor, afecţiuni neurologice, boli asoci-
ate (respiratorii, endocrine, digestive, 
metabolice, de nutriţie).

Vila este situată în centrul staţiunii, 
aproape de telescaun şi de pârtia de 
schi.
Dotări generale: Restaurant - 36 de 
locuri, parcare proprie, internet - wire-
less, încălzire centrală, bar. 
Dotări camere: TV, frigider, balcon, 

internet, telefon, baie proprie.
Număr total camere: 12, 
Duble:12 
Servicii: Servicii de spălătorie, călcă-
torie, închirieri maşini, organizare de 
evenimente. 
Observații: Se acceptă animale de 
companie. 
Servicii masă: Se serveşte în unita-
tea restaurant Franz Joseph, catego-
ria 3*. Micul restaurant se impune nu 
doar prin unicitatea mâncărurilor, ci 
şi prin atmosfera de bun gust şi rafi-
nament care te înconjoară. 
Distracţie: În cadrul Vilei funcţionea-
ză Agenţia de turism Bucovina Va-
cance Tour care organizează excursii 
de o zi la mănăstirile din nordul Bu-
covinei, Maramureşul istoric, manăs-
tirile şi obiectivele turistice din zona 
Neamţ cât şi excursii de jumătate de 
zi la obiectivele turistice din zona sta-
ţiunii Vatra Dornei.
Atracţii turistice: Mănăstirile din 
nordul Moldovei, din Maramureşul 
istoric şi zona Neamţ.

Vatra Dornei, judeţul Suceava 

Vatra Dornei, judeţul Suceava 

HOTEL INTUS **

VILA FRANZ JOSEPH ***

Tarife începând de la

106,40 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu masă în cont 40 lei

Tarife începând de la

181,44 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Domeniul Dornei te aşteaptă la poa-
lele Munţilor Bistriţei, la distanţă de 
10 minute de centrul localităţii Vatra 
Dornei. Cele 15 camere, duble şi apar-
tamente, sunt mobilate în stil elegant, 
cu accente discrete ce îmbină tradiţia 
bucovineană şi maramureşeana, şi 

sunt dotate cu minibar, baie proprie, 
balcon, televizoare led de ultima ge-
neraţie, cablu tv şi internet Wi-fi gra-
tuit. 
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, acces persoane cu dizabili-
tăţi, loc de joacă pentru copii, inter-
net. 
Dotări camere: TV, minibar, internet, 
baie proprie. 
Număr total camere: 15. 
Servicii: Bar, recepţie, terase, lift, în-
călzire centrală, compartiment pen-
tru bagaje, saună (uscată, umedă), 
şemineu în restaurant, şemineu la 
piscină, sală de conferinţe cu 40 lo-
curi, room service, spălătorie. 
Servicii masă: Partea de gastrono-
mie oferă preparate din bucătăria 
tradiţională, preparate rare din vânat, 
precum şi mâncăruri internaţionale, 
gătite la rang de artă culinară. De 
asemenea se poate servi meniu dietă 
la cerere. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită, SPA, sală fitness. 
Distracţie: Activităţi în imediata 
apropiere (5 km) includ: rafting, călă-
rit, schiat.

Vatra Dornei, judeţul Suceava 

PENSIUNEA  DOMENIUL DORNEI ****

Tarife începând de la

100,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Complexul Casa Elena este situat 
în localitatea Voroneţ, la 3,5 km de 
oraşul Gura Humorului şi la doar 1,5 
km de mănăstirea Voroneț, fiind una 
dintre cele mai renumite şi apreciate 
locaţii din zonă. În imediata apropiere 
se află Parcul de divertisment Ariniş 
şi Pârtia de Schi Şoimul unde dornicii 

de mişcare se pot recrea şi admira 
priveliştile de munte. Cu o minunată 
vedere către râul Moldova, sub poa-
lele pădurilor de conifere, Casa Elena 
reprezintă o adevărată oază de linişte 
care încântă ochiul şi sufletul turiş-
tilor. Grădina mare, este un loc ideal 
de joacă pentru copii şi de relaxare 

pentru cei mari.
Ambianța plăcută, arhitectura deo-
sebită cu finisaje tradiţionale şi serile 
folclorice organizate în cadrul acestui 
complex vă vor asigura un concediu 
de neuitat. 
Dotări generale: Restaurant - Casa 
Ţărăneasca (capacitate 250 locuri), 
terasă (capacitate 150 locuri), stâna 
turistică (capacitate 40 locuri), sala 
de protocol Vip (capacitate 16 locuri), 
sala de conferinţă (capacitate 150 
locuri), saună şi aparate de fitness, 
teren de joacă pentru copii, teren de 

sport, sală de jocuri (biliard, tenis de 
masă, remi, şah, table), grătar amena-
jat, parcare privată păzită, miniteren 
de fotbal, internet. 
Săli de conferinţă: O sală cu capaci-
tate de 150 locuri şi 1 sală de proto-
col VIP cu o capacitate de 16 locuri. 
Dotări camere: TV, baie proprie, inter-
net wireless. 
Număr total camere: 47. Duble: 40 - 
23 camere duble cu pat matrimonial, 
17 camere duble twin, 7 apartamente 
(5 apartamente cu 2 băi proprii şi 2 
apartamente cu o singură baie pro-
prie). Complexul este format din mai 
multe corpuri: Corp A (deţine 6 came-
re duble); Corp B (deţine 2 camere du-
ble şi 1 apartament); Corp C (deţine 4 
camere duble); Corp D (deţine 8 ca-
mere şi apartamente); Corp E (deţine 
14 camere şi apartamente); Corp F 
(deţine 12 camere şi apartamente).
Apartamente: 7 - apartamentul este 
compus din living dotat cu o canapea 
neextensibilă (este de dimensuni mai 
mici) şi dormitor. 
Servicii masă: În cadrul restauran-
tului din complex te poţi delecta cu 
delicii tradiţionale bucovinene, prepa-
rate din ingrediente locale, proaspete 
şi naturale. 
Facilităţi copii: Teren de joacă pen-
tru copii. 
Fitness/Wellness/Sport: Saună, apa-
rate de fitness, sală de jocuri (biliard, 
tenis de masă, remi, şah, table, poker), 
teren de sport, miniteren de fotbal.

Voroneţț, judeţul Suceava 

COMPLEX TURISTIC CASA ELENA ****

Tarife începând de la

22,00 Euro
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant - 50 de 
locuri, parcare proprie, loc de joacă 
pentru copii, internet, bar, grătar - 
barbeque, terasă de 25 locuri, cramă 
de 30 locuri, 2 foişoare a câte 25 de 

locuri. 
Săli de conferinţă: 1 - 40 locuri. Do-
tată cu videoproiector, flipchart şi 
sonorizare. 
Dotări camere: TV - LCD, minibar, 

baie cu duș, balcon, internet - wi-fi. 
Număr total camere: 11 

Duble: 8 - dintre care, 3 camere cu 
două paturi şi 5 camere cu pat ma-
trimonial. 
Apartamente: 1 - compus din dormi-
tor cu pat matrimonial, living cu ca-
napea extensibilă. 
Triple: 2. 
Observații: Check-in începând cu ora 
16:00; check-out până la ora 12:00. 
Servicii masă: Se acordă în resta-
urantul propriu. Aici puteţi servi 
mâncăruri tradiţional bucovinene 
preparate aproape în totalitate din 
ingrediente ecologice şi mai ales să-
nătoase. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscina 
acoperită, SPA - saună, sală fitness, 
masaj, reflexoterapie, împachetări 
corporale.
Distracţie: ATV, masă ping-pong, bi-
ciclete. 
Atracţii turistice: Pârtia de schi Şoi-
mul, Mănăstirea Voroneţ, Mănăstirea 
Humor, Mănăstirea Moldoviţa, Mă-
năstirea Suceviţa, Mănăstirea Arbore, 
Cetatea de Scaun a Sucevei, Mina de 
sare Cacica.

Voroneţț, judeţul Suceava 

PENSIUNEA POPASUL DOMNESC ****

Tarife începând de la

145,83 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Pensiunea Perla Bucovinei situată în 
Voroneţ este un loc deosebit pentru 
petrecerea concediilor. Situată într-o 
zonă pitorească, pe crestele unui 
deal, pensiunea oferă turiştilor săi, 

pe lângă un peisaj de vis, servicii de 
înaltă calitate.
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, loc de joacă pentru copii, foi-
şor în aer liber cu grătar, terasă în aer 
liber, cramă.
Săli de conferinţă: 1 - 40 locuri. Do-
tată cu videoproiector, flipchart, AC. 
Dotări camere:TV, minibar, baie cu 
duș, balcon, internet, telefon, încălzi-
re centrală. 
Număr total camere: 12. 
Servicii masă: Se asigură în restau-
rantul propriu în sistem a la carte, cu 
specific tradițional şi internaţional. 
Distracţie: Excursii pe trasee mon-
tane însoţite de ghizi locali, masă de 
poker, darts, masa de tenis, săniuş, 
plimbări cu sania, mountain bike, off 
road. 
Atracţii turistice: Pârtia de schi Şoi-
mul, mănăstirea Voroneţ, mănăstirea 
Humor, mănăstirea Moldoviţa, mă-
năstirea Suceviţa, mănăstirea Arbore, 
complex SPA Voroneţ, piscina cu apă 
sărată Piramya în Gura Humorului, 
Escalada Park, Cetatea de Scaun a 
Sucevei, Mina de sare Cacica.

Voroneţț, judeţul Suceava 

PENSIUNEA PERLA BUCOVINEI ****

Tarife începând de la

64,40 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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OLTENIA
O varietate de atracţȚii turistice – de la olărit, mănăstiri 
și staţȚiuni balneare la rezervaţȚii naturale și peșteri!
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Băile Govora, judeţul Vâlcea 

HOTEL BELVEDERE ***

Hotelul este situat în partea centrală 
a staţiunii. 
Adresa: Băile Govora, str. Tudor Vla-
dimirescu nr. 234, jud. Vâlcea.
Hotelul BELVEDERE a fost renovat în 
anul 2005. Baza de refacere a hote-
lului dispune de cabinete pentru ae-
rosoli, sală de fitness, saună, masaj, 
bazin de recuperare.
Dotări generale: Restaurant 94 lo-
curi, parcare proprie, terasă 64 locuri, 
bar de zi 20 locuri, lift, parc, foişor. 
Săli de conferinţă: 1, capacitate 80 
de locuri şi este dotată cu aparatură 
modernă, ecran, videoproiector, ac-
ces internet, etc.
Dotări camere:TV, minibar, baie cu 
duș. 
Număr total camere: 37. Duble: 34, 
dintre care 17 camere cu două paturi 
şi 17 camere cu pat matrimonial. 
Apartamente: 2. Apartamentul este 
compus din living şi dormitor, cana-
pea extensibilă în living. 

Garsoniere: 1, dispune de pat matri-
monial şi canapea extensibilă. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul Belvedere, categoria I, în sis-
tem fișă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment, sală fitness. 
Tratament: Baza de tratament dispu-
ne de cabinete pentru aerosoli, sau-
nă, masaj, bazin de recuperare. 
Tipuri de proceduri: Băi calde cu 
ape minerale iodurate şi sulfuroase, 
băi cu esenţă de brad, băi cu bioxid 
de carbon, pneumoterapie, aerosoli, 
masaj, masaj subacval, cure interne 
cu apă minerală. Turiştii trebuie să 
prezinte la hotel dovada de asigurat 
(adeverinţă de la locul de muncă sau 
cupon de pensie) şi bilet de trimitere 
tip pentru servicii medicale în siste-
mul asigurărilor sociale de sănătate. 
În caz contrar, serviciile de tratament 
vor fi încasate la tarif pentru turist 
neasigurat iar turistul va fi obligat să 

achite diferenţa la recepţie. 
FACTORI NATURALI TERAPEUTICI : 
•  Apele minerale au concentraţii şi 
compoziţii chimice variate, fiind in-
cluse în două categorii: 
- ape minerale clorurate - sodice, io-
durate, bromurate concentrate
- ape minerale clorurate sodice, sulfu-
roase concentrate 
- ape minerale sufuroase, slab bicar-
bonatate hipotone 
•  bioclimat de cruţare
INDICAŢII TERAPEUTICE: 
•  afecţiuni respiratorii (persoane ex-
puse la noxe respiratorii, persoane cu 
frecvenţe pneumopatii microbiene 
sau virotice, astmul alergic, bronşi-
tele şi traheobronşitele cronice, bron-
siectazia, scleroenfizemul pulmonar); 
•  afecţiuni otorinolaringologice (rino-
sinuzite cronice catarale şi supurate); 
•  afecţiuni reumatismale degenera-
tive (spodiloza cervicală, dorsală şi 

lombară, artroze, poliartroze); 
•  afecţiuni reumatismale abarticula-
re (tendinoze, tendomioze, tendope-
ristoze, periartrita scapulohumerală); 
•  afecţiuni posttraumatice (redori 
articulare posttraumatice, stări după 
operaţii pe muşchi, articulaţii şi oase, 
stări după entorse, luxaţii şi fracturi); 
•  afecţiuni neurologice periferice şi 
centrale (pareze uşoare şi sechele 
tardive după hemipareze şi după pa-
rapareze la 2 ani de la debut); 
•  afecţiuni asociate (ginecologice, 
renale, digestive, endocrine, cardio-
vasculare, poli profesionale). 
INSTALAŢII DE TRATAMENT : 
•  instalaţii pentru băi calde cu ape 
minerale iodurate sau cu ape minera-
le sufuroase la vane; 
•  bazin cu apă minerală caldă pentru 
kinetoterapie; 
•  instalaţii pentru terapie respiratorie: 
aerosoli, inhalaţii; 
•  instalaţii complexe pentru electro-
terapie şi hidroterapie; 
•  sală de gimnastică medicală, masaj 
medical;
•  buvete pentru cura internă (Izvorul 
30 Decembrie). 
Traseele incluse în cură de teren sunt 
marcate. 
În staţiune funcţionează şi un sana-
toriu pentru copii, cu profil de boli res-
piratorii şi boli reumatice cu sechele 
compensate cardiace.  
Atracţii turistice: Colecţia de arhe-
ologie şi artă „Gheorghe Petre”, mă-
năstirile: Arnota, Turnu, Stânişoara, 
Cornetu, Govora, Horezu; Defileul 
Oltului: Turnu Roşu - Cozia; Râmnicu 
Vâlcea ( muzee), Muzeul satului vâl-
cean din Bujoreni.

    

Tarife începând de la

83,95 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul este situat în centrul staţiunii. 
Adresa: Băile Govora, str. Tudor Vla-
dimirescu nr. 164, jud. Vâlcea.
Staţiunea este situată la o altitudine 
de 360 m, în nord-estul Olteniei, pe 
valea râului Hinta, la 20 km de Râm-

nicu Vâlcea. Este recunoscută pentru 
varietatea şi caracterul terapeutic al 
proprietăţilor apelor bogate în clor, 
sodiu, iod, brom, sulf (pentru cure 
externe) şi cele hipotonice bogate în 
magneziu, calciu, puţin sulf (pentru 

cure interne) cunoscute şi utilizate 
încă din 1866.
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie gratuită, internet, bar de zi, 
lift, cabinet medical. 
Săli de conferinţă: 1 cu o capacitate 
de 100 locuri. 
Dotări camere: Aer condiţionat în 
apartamente şi camerele de 3 stele, 
TV, frigider în apartamente şi camere-
le de 3 stele, baie cu duș. 
Număr total camere: Duble: 183 cu 
pat matrimonial sau 2 paturi, televi-
zor, frigider, aer condiţionat, baie cu 

duș. Garsoniere: 49 cu pat matrimo-
nial şi canapea extensibilă sau 2 pa-
turi şi canapea extensibilă, televizor, 
frigider, aer condiţionat, baie cu duș. 
Observaţii: Nu se acceptă animale 
de companie.
Servicii masă: Se asigură în unită-
ţile Restaurantul OLTENIA *** cu o 
capacitate de 140 locuri (din care 40 
locuri pe terasa neacoperită), Resta-
urantul – Pensiune OLTENIA *** cu o 
capacitate de 160 locuri, Restaurant 
Agrement ***  cu o capacitate de 11 
locuri. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
în aer liber, piscină acoperită, SPA 
(saună umedă, uscată, jacuzzi), ma-
saj, baza tratament, sală fitness. Ca-
merele de 3 stele includ accesul la 
SPA în perioadele de funcţionare ale 
acestuia.
Tratament: Se tratează afecţiuni ale 
cailor respiratorii, afecţiuni ORL, afec-
ţiuni reumatismale şi celor asociate. 
Apele minerale folosite în tratamente 
sunt clorurosodice sulfuroase şi clo-
rurosodice iodurate. 
Proceduri: Balneaţie cu ape minera-
le, hidroterapie, kinetoterapie, maso-
terapie, terapie respiratorie, electro-
terapie, buvete.  Turiştii trebuie să 
prezinte la hotel dovada de asigurat 
(adeverinţă de la locul de muncă sau 
cupon de pensie) şi bilet de trimitere 
tip pentru servicii medicale în siste-
mul asigurărilor sociale de sănătate. 
În caz contrar, serviciile de tratament 
vor fi încasate la tarif pentru turist 
neasigurat iar turistul va fi obligat să 
achite diferenţa la recepţie.

Băile Govora, judeţul Vâlcea 

HOTEL OLTENIA ***

Tarife începând de la

115,36 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă
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Băile Govora, judeţul Vâlcea 

HOTEL PALACE ****

În centrul parcului din staţiune. 
Adresa: str Parcului nr 1, cod 245200. 
Localizat în centrul parcului balnear 
din Băile Govora, hotelul beneficiază 
de un ambient liniştitor, ce oferă oas-
peţilor confortul unui sejur deosebit.
Dotări generale: Restaurant 176 lo-
curi, parcare proprie, internet, lift, 2 

săli de conferinţă (1 sală de 60 locuri 
şi 1 sală de 40 locuri). 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, baie cu duș, internet, uscător 
de păr, detectoare de fum şi incendii. 
Număr total camere: 132 din care 
19 single,12 camere clasificate la 
4* şi 7 camere clasificate la 3*, 109 

duble: 91 camere clasificate la 4* şi 
17 camere clasificate la 3*, 5 garso-
niere: 3 garsoniere clasificate la 4* şi 
2 garsoniere clasificate la 3*, 1 salon 
business. 

Observații: Pentru sejururile de cură 
balneară, în baza de tratament se pre-
zintă următoarele documente: bilet 
de trimitere de la medicul de familie 
sau specialist, adeverinţa salariat / 
cupon pensie, copie act identitate. 
În cazul neprezentării acestor docu-
mente se va achita diferenţă pentru 
serviciul tratament. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment, sală fitness, saună, 1 solar.
Tratament: Profil terapeutic reuma-
tismal, respirator; factori terapeutici 
naturali: ape minerale clorurosodice 
sulfuroase, ape clorurosodice iodura-
te / bromurate; izvoare crenoterapie. 
Indicaţii tratament balnear: afecţiuni 
ORL, afecţiuni respiratorii, afecţiuni 
ale aparatului locomotor, boli asoci-
ate. 

    

Tarife începând de la

112,13 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
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Hotelul este situat În centrul staţiunii. 
Adresa: Băile Govora, str. Tudor Vla-
dimirescu nr. 119, cod 245200, jud. 
Vâlcea.
Băile Govora este o staţiune de im-
portanta naţională deschisă în toate 
anotimpurile renumită pentru varie-
tatea şi caracterul terapeutic al pro-
prietăţilor apelor bogate în clor, sodiu, 
iod, brom, sulf (pentru cure externe) 
şi cele hipotonice bogate în magne-
ziu, calciu, puţin sulf (pentru cure 
interne) cunoscute şi utilizate încă 
din 1866. Staţiunea Băile Govora este 
atestata că staţiune balneoclima-
terică de interes naţional. Astfel, în 
staţiune se găsesc: spaţii comerciale, 
bancă, schimb valutar, agenţie loto, 
săli de conferinţe, asistență medica-
lă permanentă şi mijloc de transport 
pentru urgenţe medicale, asistență 
medicală balneară, punct farmace-
utic, centru de informare turistică, 
muzeu de arheologie, locuri de pro-
menade iluminate şi amenajate, tere-
nuri sportive, terenuri de joacă pentru 

copii, parc balnear de cca. 15 ha. 
Dotări generale: Restaurant 160 lo-
curi, parcare proprie, bar de zi 20 lo-
curi, terasă 60 locuri, 5 nivele. 
Dotări camere:TV, baie cu duș, tele-
fon. 
Număr total camere: 94. Duble: 
86.Triple: 7. Garsoniere: 1. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Parc, categoria I, în sistem 
fișă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment dotată cu cabinete de electrote-
rapie, inhalaţii, pulverizaţii, masaj, te-
ren tenis, teren de minifotbal, ştrand 
cu ape minerale. 
Tratament: Profil terapeutic reuma-
tismal, respirator; factori terapeutici 
naturali: ape minerale clorurosodice 
sulfuroase, ape clorurosodice iodura-
te / bromurate; izvoare crenoterapie. 
Indicaţii tratament balnear: Afecţiuni 
ORL; afecţiuni respiratorii; afecţiuni 
ale aparatului locomotor; boli aso-
ciate; proceduri de tratament: gim-
nastică medicală, buvete pentru cura 

internă, etc; bază de tratament (bazin 
cu ape minerale, sală fitness, masaj, 
cabinete electroterapie, inhalaţii, pul-
verizaţii, băi cu iod, bai galvanice, băi 
cu sulf). Turiştii trebuie să prezinte la 
hotel dovadă de asigurat (adeverinţa 
de la locul de muncă sau cupon de 
pensie) şi bilet de trimitere tip pen-
tru servicii medicale în sistemul asi-
gurărilor sociale de sănătate. În caz 
contrar, serviciile de tratament vor fi 
încasate la tarif pentru turist neasigu-
rat iar turistul va fi obligat să achite 
diferenţa la recepţie. 
FACTORI NATURALI TERAPEUTICI : 
•  Apele minerale au concentraţii şi 
compoziţii chimice variate, fiind in-
cluse în două categorii : 
- ape minerale clorurate-sodice, iodu-
rate, bromurate concentrate;
- ape minerale clorurate sodice, sulfu-
roase concentrate;
- ape minerale sufuroase, slab bicar-
bonatate hipotone;
•  bioclimat de cruţare.

INDICAŢII TERAPEUTICE: 
•  afecţiuni respiratorii (persoane ex-
puse la noxe respiratorii, persoane cu 
frecvenţe pneumopatii microbiene 
sau virotice, astmul alergic, bronşi-
tele şi traheobronşitele cronice, bron-
siectazia, scleroenfizemul pulmonar);
•  afecţiuni otorinolaringologice (rino-
sinuzite cronice catarale şi supurate);
•  afecţiuni reumatismale degenera-
tive (spodiloza cervicală, dorsala şi 
lombară, artroze, poliartroze);
•  afecţiuni reumatismale abarticula-
re (tendinoze, tendomioze, tendope-
ristoze, periartrita scapulohumerala);
•  afecţiuni posttraumatice (redori 
articulare posttraumatice, stări după 
operaţii pe muşchi, articulaţii şi oase, 
stări după entorse, luxaţii şi fracturi);
•  afecţiuni neurologice periferice şi 
centrale (pareze uşoare şi sechele 
tardive după hemipareze şi după pa-
rapareze la 2 ani de la debut);
•  afecţiuni asociate (ginecologice, 
renale, digestive, endocrine, cardio-
vasculare, boli profesionale). 
INSTALAŢII DE TRATAMENT : 
•  instalaţii pentru bai calde cu ape 
minerale iodurate sau cu ape minera-
le sufuroase la vane;
•  bazin cu apă minerală caldă pentru 
kinetoterapie;
•  instalaţii pentru terapie respiratorie: 
aerosoli, inhalaţii;
•  instalaţii complexe pentru electro-
terapie şi hidroterapie;
•  sala de gimnastică medicală, masaj 
medical ;
•  buvete pentru cura internă (izvorul 
30 Decembrie).
Traseele incluse în cură de teren sunt 
marcate. 
În staţiune funcţionează şi un sana-
toriu pentru copii, cu profil de boli res-
piratorii şi boli reumatice cu sechele 
compensate cardiace. 

Băile Govora, judeţul Vâlcea 

HOTEL PARC **

Tarife începând de la

69,00 lei
/ persoană / noapte / loc în 
cameră dublă cu mic dejun
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Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

HOTEL ALICE ***

Hotelul este situat în apropierea Ho-
telului Olăneşti. 
Adresa: Băile Olăneşti, Aleea Tranda-
firilor nr. 10, jud. Vâlcea.
Hotelul Alice este situat în centrul 

staţiunii Băile Olăneşti şi în acelaşi 
timp într-o zonă liniştită, la 100 de 
metri de Aleea Izvoarelor - punctul 
central de atracţie al Olăneștilor. 

Dotări generale: Restaurant 42 lo-
curi, internet, bar de zi cu terasă 14 
locuri. 
Săli de conferinţă: 1 cu capacitate 
de 32 locuri. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
cadă, baie cu duș, balcon, telefon, 
radio. 
Număr total camere: 30. Single: 14, 
Duble: 14, dintre care 4 sunt cu pat 
matrimonial şi 10 twin. Apartamente: 
2,  apartamentul este compus din 
dormitor cu pat matrimonial şi living 
cu canapea neextensibilă. 
Observaţii: Check-in după ora 14:00; 
check-out până la ora 12:00. Nu este 
permis accesul în hotel cu animale de 
companie. Nu se acceptă introduce-
rea şi consumul în spaţiile comune 
din hotel de băuturi alcoolice şi nea-
lcoolice, altele decât cele comerciali-

zate în cadrul locaţiei. În restaurantul 
hotelului nu există spaţiu amenajat 
pentru fumat. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurantul Alice, categoria 3 stele 
în sistem fișă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment, sală fitness, saună.
Tratament: Apele minerale de la Bă-
ile Olăneşti provenind de la mai mult 
de 30 de izvoare se recomandă pen-
tru cura internă în tratamentul bolilor 
cronice ale rinichilor şi ale aparatu-
lui urinar (litiază biliară, pielonefrită 
cronică, glomerulonefrite cronice), al 
bolilor aparatului digestiv (gastrită 
hipoacidă, diskinezie biliară, colicis-
tită cronică, hepatită cronică, etc.), 
tulburări metabolice şi nutriţionale 
(diabet, obezitate, etc.), tulburări res-
piratorii (pneumopatie microbială şi 
virală, astmă alergică, bronşită, etc.), 
boli dermatologice (ihtisis incipient, 
eczemă cronică şi spuzeală, neuro-
dermatite, acnee, etc.) şi boli ORL 
(laringită, alergie nazală şi sinuzală), 
boli înrudite (dureri reumatismale 
degenerative şi diartritice, nevroză 
astenică, tulburări endocrine, etc.). 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovada de asigurat (adeverinţă de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servi-
cii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turist neasigurat iar tu-
ristul va fi obligat să achite diferenţa 
la recepţie. Tratamentul se efectuea-
ză de Luni până Sâmbăta între orele 
7:30-14:00.

  

Tarife începând de la

77,00 lei
/ persoană / noapte / loc în 
cameră dublă cu mic dejun
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Hotelul este situat pe Aleea Izvoare-
lor din Băile Olăneşti, în apropierea 
Parcului Central. 
Adresa: Băile Olăneşti, Aleea Munci-
torilor, nr. 1, jud. Vâlcea. 
Dotări generale: Restaurant 3*, ca-

pacitate de 250 locuri, meniu dietetic 
şi a-la-carte, parcare proprie gratuită 
în limita locurilor disponibile. 
Săli de conferinţă: 1, capacitate 60 
locuri, dotată cu videoproiector şi 
flipchart. 

Dotări camere: Aer condiţionat con-
tra-cost la recepţie, TV, minibar, baie 
cu duș, balcon, uscător de păr, tele-
fon. 
Număr total camere: 129. Duble: 
120 cu două paturi. Apartamente: 9,  
apartamentul este compus din living 
şi dormitor.
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu, categoria 3* cu meniu 
dietetic şi a-la-carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment. 
Tratament: Baza de tratament dispu-

ne de 2 cabinete medicale. În cadrul 
bazei se pot asigura următoarele 
proceduri: electroterapie (curenţi 
galvanici, diadinamici, interferenţiali, 
TENS, excitomotori şi cu impulsuri 
reglabile); ultrasonoterapie; laserte-
rapie; masaj somatic şi reflex; termo-
terapie; magnetoterapie; băi galvani-
ce şi duș subacval; cură de ingestie 
cu ape minerale; kinetoterapie. Turiş-
tii trebuie să prezinte la hotel dovadă 
de asigurat (adeverinţa de la locul de 
muncă sau cupon de pensie), bilet de 
trimitere tip pentru servicii medicale 
în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate, cardul de sănătate activat. 
În caz contrar, serviciile de tratament 
vor fi încasate la tarif pentru turist 
neasigurat iar turistul va fi obligat să 
achite diferenţa la recepţie. 
Distracţie: Bar de zi (capacitate 16 
locuri). 
Atracţii turistice: În staţiunea Băile 
Olăneşti: Biserica lui Horea, Aleea 
Izvoarelor, Parcul Olăneşti, Vila speci-
ală a lui Ceauşescu, localitatea Cheia, 
schiturile Iezer, Pahomie,Pătrunsa, 
Bradul; Mănăstirea Frăsinei; Valea 
Olăneștiului; Piatra Scrisă; Mosoroa-
sa - Rezervaţia Lacul Frumos; Re-
zervaţia Buila-Vânturarița. În judeţul 
Vâlcea: Mănăstirea Cozia, Turnu, 
Stânişoara, Dintr-un lemn, Ostrov, 
etc; staţiunile Băile Govora, Călimă-
neşti-Căciulata, Voineasa, Vidră; Va-
lea Lotrului; Centrul Ceramic Horezu 
(festivalul „Cocoşul de Hurez” - luna 
iunie) şi mănăstirea Horezu; Muzeul 
Satului ( Rm. Vâlcea); Muzeul Vinului 
(Drăgăşani).

Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

HOTEL LIVADIA ***

Tarife începând de la

104,50 lei
/ persoană / noapte / loc 

în cameră dublă, pensiune 
completă și tratament
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Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

HOTEL OLĂNEȘTI ***

Hotelul este situat în centrul staţiunii. 
Adresa: Băile Olăneşti, str Băilor nr. 
10, jud. Vâlcea. 
Hotel OLĂNEŞTI reprezintă, pentru 
clienţii săi, un loc pentru tratament 
şi recreere.
Dotări generale: Restaurant 3 Săli,  
600 locuri, 4 cabinete medicale, labo-
rator de analize. 

Săli de conferinţă: 1 cu capacitate 
de 150 locuri. 
Dotări camere: Aer condiţionat (o 
parte din camere), TV, frigider, balcon 
(o parte din camere), telefon, baie 
proprie.  
Număr total camere:  204. Duble: 
202, dintre care 198 camere cu două 
paturi şi 4 camere cu pat matrimonial. 
Apartamente: 2, apartamentul este 
compus din living şi dormitor. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
Restaurant Olăneşti, categoria 3 stele. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină aco-
perită în vecinătatea hotelului, bază 
tratament. 
Tratament: Afecţiuni renale, afecţiuni 
ale căilor urinare, ale tubului digestiv, 
respiratorii, dermatologice, hepato-
biliare; factori de cură: ape minerale 
iodurate, bromurate, sodice, calcice, 
sulfuroase şi clorurate; în baza de 
tratament a hotelului Olăneşti se pot 
efectua următoarele proceduri: cu-
renţi diadinamici, curenţi interferenţi-
ali, magnetodiaflux, solux, ultrasune-
te, ultraviolete, ultrascurte, aerosoli, 
masaj, parafină, băi galvanice, duș 
subacval, kinetoterapie, hidrokine-
toterapie, injecţii cu apă minerală. 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovada de asigurat (adeverinţă de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servi-
cii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turist neasigurat iar tu-
ristul va fi obligat să achite diferenţa 
la recepţie.

   

Tarife începând de la

97,75 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Adresa: Băile Olăneşti, str. Livadia nr. 
1, jud. Vâlcea. 
Hotelul este situat în centrul staţiunii 
balneoclimaterice Băile Olăneşti, un 
oraş bogat prin istorie şi printr-un tu-
rism prosper.

Dotări generale: 2 restaurante (Re-
staurantul Parâng Dietetic cu 420 lo-
curi şi Restaurantul Parâng Clasic cu 
420 locuri), parcare proprie 40 locuri 
(gratuită), parcare publică cu plată, 
situată la 50 m de hotel şi având o 

capacitate de 200 locuri, internet, 
terasă 100 locuri, bar de zi 60 locuri, 
cofetărie 40 locuri. 
Săli de conferinţă: 2 cu 300 locuri, 
respectiv 50 locuri. 
Dotări camere: TV, baie cu duș, bal-
con faţadă, radio, telefon. 
Număr total camere: 365. Duble: 358 
cu 2 paturi individuale. Apartamente: 
7 compuse din living şi dormitor. 
Observaţii: Nu este permis accesul 
animalelor de companie în hotel. 
Frigider în cameră se poate asigura 
contra cost.
Servicii masă: Se acordă în unităţile 
restaurant proprii (Clasic sau Diete-
tic), categoria 2*, în sistem meniu fix 
şi fișă cont a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-

ment. 
Tratament: Bază de tratament pen-
tru afecţiuni renale, căi urinare, ale 
tubului digestiv, respiratorii, dermato-
logice, hepatobiliare; factori de cură: 
ape minerale iodurate, bromurate, 
sodice, calcice, sulfuroase şi clorura-
te. Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovada de asigurat (adeverinţă de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servicii 
medicale în sistemul asigurărilor so-
ciale de sănătate. În caz contrar, ser-
viciile de tratament vor fi încasate la 
tarif pentru turist neasigurat iar turis-
tul va fi obligat să achite diferenţa la 
recepţie. Baza medicală proprie a ho-
telului aflată în incinta hotelului are o 
suprafaţă de 580 mp şi poate asigura 
zilnic un număr de 1448 de proceduri 
medicale printre care: băi cu bule şi 
duș subacvatic, băi galvanice, băi 
minerale, băi de plante, injecţii cu apă 
minerală, curent diadinamic, ionizări, 
solux, interdin, stereodinatar, ultrasu-
nete, împachetări cu parafină, masaj, 
aerosoli, magnetodiaflux, ultraviolete, 
unde scurte, laser. Baza de tratament 
dispune de spaţii amenajate special 
şi aparatură medicală pentru asigu-
rarea următoarelor tratamente: hidro-
terapie, kinetoterapie, masoterapie, 
electroterapie, terapie respiratorie. 
Unitatea mai este dotată şi cu o sală 
cultural - sportiva, 6 cabinete medica-
le, o sală de sterilizare şi un laborator 
pentru analize medicale. 
Distracţie: Discotecă 200 locuri, bi-
liard, jocuri mecanice, internet caffe 
(contra cost), închiriere jocuri distrac-
tive (contra cost): table, remmy, şah, 
închiriere sală tenis de masă. 
Atracţii turistice: Mănăstirea Cozia, 
Fortul Roman Aruttela, Casa memori-
ală Anton Pann, Episcopia Râmnicu-
lui, Târgul de ceramică de la Horezu.

Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

HOTEL PARÂNG **

Tarife începând de la

71,50 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun meniu fix
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Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

HOTEL STOGU ***

Hotelul este situat în centrul staţiunii. 
Adresa: Băile Olăneşti, str. Parângu-
lui nr. 1, jud. Vâlcea. 
Hotel STOGU este situat în centrul 
Staţiunii Băile Olăneşti la 18 km de 
Râmnicu Vâlcea, pe malul râului 
Olăneşti având în imediata apropiere 

Parcul Mihai Eminescu. Hotelul este 
construit modern fiind  amplasat în 
vecinătatea bazei noi de tratament, a 
ştrandului şi a parcării supraetajate. 
Dotări generale: Restaurant, baza de 
tratament. 
Săli de conferinţă: 1, cu capacitate 
de 150 locuri. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
duș, balcon.  
Număr total camere: 16. Duble: 13.  
Apartamente: 3, compus din două 
camere. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment. 
Tratament: Turiştii trebuie să prezin-
te la hotel dovada de asigurat (adeve-
rinţă de la locul de muncă sau cupon 
de pensie) şi bilet de trimitere tip pen-
tru servicii medicale în sistemul asi-
gurărilor sociale de sănătate. În caz 
contrar, serviciile de tratament vor fi 
încasate la tarif pentru turist neasigu-
rat iar turistul va fi obligat să achite 
diferenţa la recepţie. 
Atracţii turistice: Casa memorială 
Anton Pann, Mănăstirea Frăsinei, 
Parcul Naţional Buila Vânturarița, 
Peştera Sfântului Grigorie Decapo-
litul, Rezervaţia Muzeul Trovanților, 
Rezervaţia Radita - Manzu din Munţii 
Căpăţânii.

  

Tarife începând de la

100,80 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă
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Hotelul Suprem este situat pe un 
platou cu o suprafaţă de 3000 mp, 
proprietate privată, într-o poziţie privi-
legiată, cu o panoramă amplă asupra 
dealurilor împădurite din vecinătate 
şi în imediata apropiere a Bisericii lui 

Horea.
Adresa: Str. Parângului, Nr 12, Băile 
Olăneşti, Jud. Vâlcea.  
Hotelul SUPREM a fost dat în funcţi-
une în anul 2003 şi oferă 44 spaţii de 
cazare. 

Dotări generale: Restaurant, bar de 
zi, centru Spa, terasă, parcare proprie 
gratuită, internet acces wifi gratuit. 
Dotări camere: Aer condiţionat (o 
parte din camere), TV, minibar, baie 
cu duș, balcon (o parte din camere), 
internet acces wifi gratuit, uscător de 
păr. 
Număr total camere: 44. Duble 28 
cu pat matrimonial sau două paturi 
apropiate. Camera dublă standard 
are o suprafaţă cuprinsă între 11-
14 mp, nu dispune de balcon şi nu 
se poate introduce pat suplimentar. 
Camera dublă standard plus are o 
suprafaţă între 14-19 mp, se poate 
introduce pat suplimentar; doar 2 ca-
mere sunt cu balcon. 
Apartamente: 10 cu pat matrimonial 

şi canapea extensibilă în living; o par-
te din apartamente dispun de balcon 
/ terasă.
Triple: 6 cu pat matrimonial sau două 
paturi apropiate şi canapea exten-
sibilă; o parte dintre triple dispun de 
terasă. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu capacitate totală de 
350 locuri, precum şi pe terasă în aer 
liber cu o capacitate de 200 locuri. 
Micul dejun în sistem bonuri valorice, 
prânzul şi cina în sistem fișă cont / 
a-la-carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită încălzită, SPA acces contra 
cost, saună mixtă (umedă şi uscată), 
salină pentru masaj şi căi respiratorii. 
Tratament: Pentru îmbinarea utilului 
cu plăcutul, hotelul vă pune la dispo-
ziţie, cu accesul direct din recepţie, 
spaţii de tratament dotate cu aparate 
de termoterapie, magnetoterapie cu 
solenoid, hidroterapie cu duș subac-
vala, cadă galvanică cu patru celule, 
împachetări cu parafină, aerosoli cu 
ultrasunete, laserterapie, masaj cor-
poral, sală de refacere şi întreţinere 
corporală. 
Distracţie: Pe terasa hotelului şi 
în curtea interioară sunt amenaja-
te două grătare în aer liber pentru 
satisfacerea gusturilor culinare. Va 
mai recomandăm: jocuri de tenis de 
masă, biliard, precum şi jocurile de 
salon (şah, rummy, canastă, bridge, 
jocuri de table etc.) 
Atracţii turistice: Mănăstirile din 
Nordul Olteniei - Turnu (1776), Stâ-
nişoara, Govora, Bistriţa, Arnota din 
Costeşti ctitorită în anul 1663 de 
Domnitorul Matei Basarab, Peştera 
Liliecilor, Peştera Polovraci, Peştera 
Muierii, centrul de olărit de la Horezu.

Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

HOTEL SUPREM ***

Tarife începând de la

86,25 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă
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Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

HOTEL TISA ***

Hotelul este situat în apropierea gră-
dinii de vară, în centrul staţiunii, lângă 
aleea izvoarelor. 
Adresa: Băile Olăneşti, str. Libertăţii 
nr.2A. 
Hotel TISA reprezintă, pentru clienţii 
săi, o oază de linişte şi recreere. 
Dotări generale: Restaurant 86 lo-
curi, parcare proprie, internet, sală de 
fitness, centrală telefonică proprie, 
bar (2 mese de biliard), 2 terase, bază 
proprie de tratament, cabinet medi-
cal. 
Dotări camere: TV, baie cu duș, in-
ternet. 
Număr total camere: 29, din care du-

ble 8 camere cu 2 paturi şi 11 triple. 
Servicii: Spălătorie - călcătorie. 
Servicii masă: Masa se serveşte în 
restaurantul propriu, categoria 2 ste-
le, în sistem bonuri valorice. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment, saună, jacuzzi. 
Tratament: Baza proprie de trata-
ment oferă clienţilor următoarele pro-
ceduri terapeutice: electroterapie, ae-
rosoli, magnetoterapie, băi galvanice, 
masaj; factori de cură: ape minerale 
iodurate, bromurate, sodice, calcice, 
sulfuroase şi clorurate. 
TISA SPA RESORT: Zona AQUA in-
clude o piscină de înot, o piscină cu 
jeturi de apă şi paturi cu hidromasaj, 
ideale în special pentru relaxarea 
muşchilor spatelui, tobogane pentru 
toate vârstele. 
Zona Thermarium include elemente 
precum: Kneipp, Thepidarium, saună 
finlandeză, aromasaună, ciubăr, baie 
de aburi, fântână de gheaţă, duşuri 
emoţionale, duşuri scoţiene, infra-
saună, cameră salină. 
Zona Fitness include aparate multi-
funcţionale, greutăţi libere, accesorii 
fitness, spalier, trambulină, benzi şi 
biciclete pentru alergat. 
Zona Terapii Spa - peste 30 de masa-
je şi terapii spa (precum Tinereţe fără 
bătrâneţe, Coloana Infinitului sau 
Ritualul Reginei Maria). Accesul se 
face contra-cost prin achiziţionarea 
voucherului de acces. 
Atracţii turistice: Mănăstirea Cozia, 
Fortul Roman Aruttela, Casa memori-
ala Anton Pann, Episcopia Râmnicu-
lui, Târgul de ceramică de la Horezu.

     

Tarife începând de la

103,49 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă  
cu mic dejun
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Adresa: Str. Mihai Eminescu (Aleea 
Izvoarelor), judeţul Vâlcea, 245300, 
Băile Olăneşti. 
Pensiunea Izvoare este o construcţie 
nouă fiind amplasată ultracentral în 
vecinătatea grupurilor de izvoare la 
2 minute distanţă de Hotelul Stogu. 

Dotări generale: Restaurant, inter-
net. 
Dotări camere: TV cu ecran plat cu 
canale prin cablu, frigider, baie cu duș 
şi articole de toaletă gratuite, balcon, 
internet gratuit. Duble:10. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul Hotelului Stogu. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment în apropriere. 
Tratament: Tratamentul se face la 
Hotel Stogu. Turiştii trebuie să pre-
zinte la hotel dovada de asigurat 
(adeverinţă de la locul de muncă sau 
cupon de pensie) şi bilet de trimitere 
tip pentru servicii medicale în siste-
mul asigurărilor sociale de sănătate, 
cardul de sănătate activat. În caz 
contrar, serviciile de tratament vor fi 
încasate la tarif maxim iar turistul va 
fi obligat să achite diferenţa.  
Atracţii turistice: Casa memoriala 
Anton Pann, Mănăstirea Frăsinei, 
Parcul Naţional Buila Vânturarița, 
Peştera Sfântului Grigorie Decapo-
litul, Rezervaţia Muzeul Trovanților, 
Rezervaţia Radita - Manzu din Munţii 
Căpăţânii.

Adresa: Băile Olăneşti, Str. Forestie-
rilor, Nr.12. 
Pensiunea MARIA este situată la in-
trarea în staţiune pe varianta ce duce 
la Popasul Turistic Comanca. 
Dotări camere: TV, baie cu duș. 

Număr total camere: 11. Duble: 11 
din care 7 camere cu baie proprie şi 4 
camere grupate câte două la aceeaşi 
baie. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul Hotelului Stogu. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment în apropriere. 
Tratament: Tratamentul se face la 
Hotel Stogu. Turiştii trebuie să pre-
zinte la hotel dovadă de asigurat 
(adeverinţa de la locul de muncă sau 
cupon de pensie) şi bilet de trimitere 
tip pentru servicii medicale în siste-
mul asigurărilor sociale de sănătate, 
cardul de sănătate activat. În caz 
contrar, serviciile de tratament vor fi 
încasate la tarif maxim iar turistul va 
fi obligat să achite diferenţa.

Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

Băile Olănești, judeţul Vâlcea 

PENSIUNEA IZVOARE ***

PENSIUNEA MARIA **

Tarife începând de la

84,00 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă

Tarife începând de la

72.80 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă
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Călimănești - Căciulata, judeţul Vâlcea 

COMPLEX BALNEAR COZIA ***

Hotelul este situat în centrul staţiunii. 
Adresa: Călimănești - Căciulata, str. 
Calea lui Traian nr. 790, cod 245600, 
jud. Vâlcea.
Hotelul CĂCIULATA şi-a pregătit per-
sonalul la cele mai înalte standarde 
pentru a vă sta la dispoziţie şi a vă 
satisface toate cerinţele. Toate aces-
tea îmbinate vă descriu doar calita-
tea şi profesionalismul ridicat la cea 

mai înaltă treaptă a celor ce vor face 
că vacanţa dumneavoastră să fie de 
neuitat. 
Dotări generale: 2 restaurante: 280 
respectiv 140 locuri, parcare proprie 
cu plată, acces persoane cu dizabi-
lităţi, internet, păstrare obiecte de 
valoare, lift, salon cosmetică, punct 
farmaceutic, cabinet medical, bar de 
zi, schimb valutar (Agenţia BCR, la in-

trarea în hotel). 
Săli de conferinţă:  3. Corp Căciulata 
dispune de 3 săli de conferinţă: Sala 
Mihai Viteazu (50 locuri), Sala Tudor 
Vladimirescu (100 locuri), Sala Con-
stantin Brancoveanu (150 locuri). Do-
tări: videoproiector, ecran de proiec-
ţie, flipchart, instalaţie de sonorizare, 
internet wireless. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, balcon, internet, uscător de păr, 
telefon. 
Număr total camere: 202. Duble: 
196 camere cu două paturi şi cu pat 
dublu. Apartamente: 6, apartamentul 
este compus din living şi dormitor. 
Cozia Aqua Park, oferă de acum sta-
ţiunii, un caracter permanent, fiind 
deschis tot timpul anului. Bazinele 
sunt umplute cu apă termală, la o 
temperatură de aproximativ 37 grade 
C. Parcul acvatic dispune de: 11 ba-
zine interioare şi exterioare, incintă 

încălzită, 8 tobogane exterioare şi 2 
interioare, 1400 de şezlonguri. Resta-
urant cu autoservire. 
Facilităţi: Piscine interioare şi exte-
rioare dotate cu tobogane, instalaţii 
moderne de hidroterapie, jeturi de 
apă, jacuzzi, saună. Accesul se face 
contra cost şi se achită direct la 
recepţia hotelului. Program: Zilnic 
09:00-22:00. 
Servicii: Spălătorie, curăţătorie. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Căciulata, categoria 3 ste-
le, în sistem fișă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, piscină acoperită, piscină 
cu apă termală, bază tratament, sală 
fitness, masaj, tenis de masă, teren 
de sport. 
Tratament: Bază de tratament co-
mună cu Hotel Cozia, serviciu de 
masaj, afecţiuni ale tubului digestiv, 
hepato-biliare, renale, ale căilor uri-
nare, metabolice şi de nutriţie, reu-
matismale inflamatorii, neurologice 
periferice, respiratorii şi boli asociate. 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovada de asigurat (adeverinţă de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi obligatoriu bilet de trimitere tip 
pentru servicii medicale în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate de la 
medicul de familie sau medic specia-
list, cardul de sănătate activat. În caz 
contrar, serviciile de tratament vor fi 
încasate la tarif pentru turist neasigu-
rat iar turistul va fi obligat să achite 
diferenţa la recepţie. 
Distracţie: Biliard. 
Atracţii turistice: Mănăstirea Cozia, 
Mănăstirea Ostrov,Ruinele Castrului 
roman Arutela.

     
  

Tarife începând de la

129,95 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă cu 
masă fișă cont de 55.00 lei/zi
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Adresa: Călimănești - Căciulata, str. 
Calea lui Traian nr. 403, cod 245600, 
jud. Vâlcea. 
Hotelul Central Călimăneşti Căciulata 
este construit între anii 1907-1911, în 
stil baroc. 

Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, internet, păstrare obiecte de 
valoare, lift, cabinet medical, bar de 
zi, terasă, bibliotecă, acceptarea de 
cărţi de credit. 
Săli de conferinţă: 1 - Hotel Central 

dispune de o sală de conferinţe de 
200 locuri. Dotări: videoproiector, 
ecran de proiecţie, flipchart, instalaţie 
de sonorizare, Internet wireless. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
duș, uscător de păr. Piscine Hotel 
Central – piscine interioare şi exteri-
oare cu apă termală, modernizate. 
Facilităţi: Piscină dotată cu toboga-
ne, instalaţii moderne de hidrotera-
pie, jeturi de apă, jacuzzi şi saună. 
Divertisment: În sezon program de 

animație la piscină (aquagym, aqu-
azumba, jocuri și activități pentru 
copii), concursuri de volei. Program: 
Luni – Vineri: 12:00 – 21:00; Sâmbă-
ta – Duminica: 09:00-21:00. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Central, categoria 3 stele, 
în sistem fișă cont.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, piscină acoperită cu apă ter-
mală, bază tratament. 
Tratament: Bază de tratament pro-
prie, afecţiuni ale tubului digestiv, 
hepato-biliare, renale, ale căilor uri-
nare, metabolice şi de nutriţie, reu-
matismale inflamatorii, neurologice 
periferice, respiratorii şi boli asociate. 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovadă de asigurat (adeverinţa de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi obligatoriu bilet de trimitere tip 
pentru servicii medicale în sistemul 
asigurărilor sociale de sănătate de la 
medicul de familie sau medic specia-
list, cardul de sănătate activat. În caz 
contrar, serviciile de tratament vor fi 
încasate la tarif pentru turist neasigu-
rat iar turistul va fi obligat să achite 
diferenţa la recepţie. 
Atracţii turistice: Mănăstirea Cozia 
(ctitorită în 1387 de către Mircea cel 
Bătrân, Domnitorul Ţării Româneşti), 
cel mai vechi şi mai important monu-
ment de arhitectură şi artă medievală 
din ţara Româneasca Mănăstirea 
Ostrov, ctitorită; în 1500 de Neagoe 
Basarab; Ruinele Castrului roman 
Arutela.

Călimănești - Căciulata, judeţul Vâlcea 

HOTEL CENTRAL ***

Tarife începând de la

129,95 lei
/ persoană / noapte / loc în 
cameră dublă cu masă fișă 

cont de 55,00 lei / zi
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Călimănești - Căciulata, judeţul Vâlcea 

HOTEL DOMNIȚEI ***

Amplasat în Călimăneşti Căciulata 
Hotel Domniţei 3*  are o capacitate 
de 30 de locuri (15 camere twin). 
Adresa: Calea Lui Traian, Nr. 477, Că-
limăneşti - Căciulata, Jud. Vâlcea. 
Complexul oferă turiştilor următoare-
le facilităţi: Sală de conferinţe, pisci-

nă exterioară / piscină interioară cu 
apă caldă, tenis de masă, spaţiu de 
joacă pentru copii interior - exterior, 
mic dejun, seif la recepţie, fax, plată 
prin card, parcare iluminată. 
Observații: Check-in-ul se efectuează 
după ora 14:00, iar check-out-ul până 

cel târziu la ora 12:00. Nu se acceptă 
animale de companie. Fumatul inter-
zis. 
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, loc de joacă pentru copii, in-
ternet, tenis de masă, spaţiu de joacă 

pentru copii interior - exterior, seif la 
recepţie, fax, plată prin card, parcare 
iluminată. 
Săli de conferinţă: 1. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, uscător de păr. 
Număr total camere: 15. Duble:15 
camere duble twin. Dotări: grup sa-
nitar propriu, uscător de păr, televizor 
LED, minibar, internet, sistem încălzi-
re. 
Servicii gratuite: Acces la piscină 
interioară şi exterioară, parcare auto, 
loc de joacă pentru copii, informa-
ţii turistice, rezervări la mijloace de 
transport, distribuţie corespondenţa 
şi mesaje. 
Servicii contra cost: Telefon, inter-
net, fax. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu, în regim a-la-carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, piscină acoperită. 
Atracţii turistice: Mănăstirea Cozia, 
Mănăstirea Ostrov, Ruinele Castrului 
roman Arutela.

    

Tarife începând de la

103,73 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
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Adresa: Strada Codicea Mare, Caza-
nele Dunării, 221221 Dubova. 
Cabana turistică Delfinul este aşe-
zată într-o zonă pitorească pe malul 
Dunării, la poalele muntelui, de aici 
puteţi admira spectaculosul defileu 
săpat de Dunăre în munte pe Clisura 
Dunării, la intrare în Cazanele Mari.

Dotări generale: Restaurant, loc de 
joacă pentru copii, internet, terasă 
exterioară, parcare proprie, seif la 
recepţie, masă ping-pong, ponton 
pentru pescuit. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
baie cu duș. 
Număr total camere: 9. Duble: 7 
Apartamente: 2 - cu 2 camere unde 
se pot caza 4 persoane.  
Accesul la pensiune:
• pe E771 de la Drobeta Turnu Se-
verin până la Orşova şi apoi pe DN57 
spre Moldova Nouă, pensiunea fiind 
situată la 7 km de ieşire în localitatea 
Dubova;
• de la Timişoara , prin Caransebeş 
– Orşova – Moldova Nouă;
• de la Moldova Nouă spre Orşova, la 
16 km de Sviniţa.
Servicii masă: În restaurantul pro-
priu. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber. 
Distracţie: Masă ping-pong, ponton 
pentru pescuit, agrement nautic: ca-
iace, hidrobiciclete, rampă lansare 
ambarcaţiuni.
Atracţii turistice: Sculptura în piatră 
a lui Decebal,Tabula Traiana (care 
consemnează începutul drumului 
suspendat al lui Traian pe teritoriul 
Daciei), Schitul Mraconia, Cazanele 
mici, Cazanele Mari, Grota Veterani, 
Peştera Ponicova, Turnurile cetăţii 
Trikule, Mănăstirea Sf. Ana, Parcul 
Natural Porţile De Fier.

Dubova, judeţul Mehedinţți 

CABANA DELFINUL ***

Tarife începând de la

90,00 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă
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Adresa: Strada Dunării, nr. 980 B. 
Pensiunea Danubia este situate pe 
Clisura Dunării, în localitatea Eşelni-
ţa care practic marchează începutul 
defileului Dunării ce se întinde până 
aproape de Moldova Nouă.

Pensiunea Danubia din Eşelniţa vă 
întâmpină pe malul Dunării, într-un 
cadru natural dominat de frumuseţea 
muntelui şi a apei. Aici ospitalitatea 
este cuvântul ce caracterizează per-
sonalul, iar eleganța şi confortul pe 

care îl veţi regăsi în camere vă vor 
transforma sejurul într-o amintire de 
neuitat. 
Pensiunea este structurata în două 
corpuri: 
Pensiunea verde de trei margarete, 
cu o capacitate totală de 17 locuri, 
distribuite în 5 camere duble (3 cu pat 
matrimonial şi 2 de tip twin), o came-
ră triplă şi un apartament, caracteri-
zate de un stil aparte, unic şi frumos. 
Pensiunea nouă clasificată cu patru 
margarete, cu 14 camere duble cu 
pat matrimonial şi 2 camere triple, 
caracterizate de confort şi elegantă. 

Dotări generale: Restaurant, inter-
net. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
internet, uscător de păr. 
Număr total camere: 23. Duble: 19: 
5 camere duble 3*: 3 camere duble 
matrimoniale: 1 pat matrimonial 
(140/200 cm), balcon, vedere spre 
Dunăre şi 2 camere duble twin: 2 pa-
turi twin (100/200 cm), fără balcon, 
vedere pe lateral; 14 camere duble 
4* ( pat matrimonial (180/200 cm), 
balcon, vedere spre Dunăre). Apar-
tamente: 1 - 3* : 1 pat matrimonial 
(140/200 cm),1 canapea extensibilă, 
balcon, vedere spre Dunăre. Triple: 3: 
2 camere triple 4*: 1 pat matrimonial 
(180/200 cm), 1 pat single, balcon, 
vedere spre Dunăre; 1 cameră triplă 
3*: 3 paturi single (100/200 cm), ve-
dere spre munte. 
Servicii: Plimbare cu barca în Caza-
nele Mari ce include vizitarea peşterii 
Ponicova şi a Grotei Veterani, dar şi 
în Cazanele Mici care au ca atracţie 
principală chipul lui Decebal, cea mai 
mare sculptură în munte din Europa. 
Servicii masă: Restaurantul Danubia 
vă aşteaptă să vă bucuraţi de prepa-
ratele gatite de bucătării pensiuni. 
Am ales ca mesele să fie prezentate 
sub formă de bufet pentru a vă bu-
cura de toate bunătăţile de pe masa 
noastră. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber. 
Atracţii turistice: Cazanele Mari şi 
Cazanele Mici, Chipul lui Decebal, 
Tabula Traiana, Peştera Ponicova, 
Grota Veterani, Mănăstirea Mraconia, 
Mănăstirea Sfântă Ana, Mănăstirea 
Vodita.

Eșelniţța, judeţul Mehedinţți 

PENSIUNEA DANUBIA ****

Tarife începând de la

75,00 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă
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Voineasa, judeţul Vâlcea 

HOTEL ZAN ****

Zan Hotel, este situat în staţiunea 
Voineasa, la circa 600 m de Obârşia 
Lotrului. 
Adresa: Voineasa, str. I. G. Ducă; Nr. 
136, jud. Vâlcea. 
Situat în partea central sudică a Ro-
mâniei, în Voineasa, staţiune monta-
nă de odihnă şi relaxare, recunoscută 
îndeosebi pentru aerul curat puternic 
ionizat, ZAN Hotel va suprinde în mod 
plăcut exigenţele oricărui turist sau 
om de afaceri. ZAN Hotel vă oferă un 
cadru perfect pentru relaxare, odihnă, 
întâlniri de afaceri, evenimente, team 
building-uri sau pur şi simplu pentru 
petrecerea câtorva zile în compania 

celor dragi.
Dotări generale: Restaurant, cramă. 
Săli de conferinţă: 1 - Sală de con-
ferinţe dispune de 40 locuri, fiecare 
loc având un scaun special cu tăblie 
de scris. Este complet utiliata pen-
tru toate necesităţile dvs. şi poate 
găzdui traininguri, focus grupuri, etc. 
Este dotată cu internet, instalaţie 
audio performanţă, video proiector, 
flip chart. Mesele şi scaunele pot fi 
rearanjate în orice configuraţie aveţi 
nevoie. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV - 
LCD, baie cu duș, balcon, internet. 
Număr total camere: 20. Duble: 20 
dintre care 16 camere cu două paturi 
şi 4 camere cu pat matrimonial. 
Observaţii: Ziua hotelieră începe la 
ora 14.00 şi se termină la ora 12.00. 
În cazul în care în ultima zi de sejur 
spaţiile de cazare rămân ocupate 
de către clienţi după ora 14.00 se va 
achita 50% din tariful de cazare pen-
tru spaţiile ocupate. Nu este permis 
accesul cu animale de companie. 
Servicii masă: Masa se serveşte în 
restaurantul propriu cu specific in-
ternaţional, în sistem a la carte, fișă 
cont. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA: pis-
cina ÎNCHISĂ PENTRU RENOVARE, 
jacuzzi, solar, saună umedă şi us-
cată, sală fitness, teren de fotbal de 
dimensiuni considerabile, dotat cu 
nocturnă. 
Distracţie: ATV-uri, vânătoare, moun-
tain bikes, locaţia mai mult decât 
generoasă oferindu-vă numeroase 
trasee montane, de toate dificultăţile 
şi pentru toate anotimpurile. 

   

Tarife începând de la

107,80 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
 cu mic dejun
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Pent u ca orice vacanta ai 
cumpara la EXIMTUR cu Bonus 
Card, ai 12 rate fara dobanda! 
Nu-i a�a ca, de�i scrie negru pe alb, 
tu vezi totul in roz? 
* Pentru plata integrala a datoriei curente

Dobanda Anuala Efectiva (DAE) este de 34.4% pentru un ard de credit Bonus Card 
Classic cu o limita de credit de 5.367 RON, utilizata imedia i in intregime, creditul 
rambursandu-se in 12 rate lunare egale. Dobanda este fixa: 2 6% pe an; Valoarea 
ratei lunare: 516,9 RON; Valoarea totala platibila: 6.267,6 RON; Tax- nua a 
administrare card: 40 RON; Comision utilizare ATM pentru numerar, alte banci: 1 % 
din suma utilizata + 5 RON. 

<.. 

itGarantiBank 
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TRANSILVANIA
Călătorind prin Transilvania multiculturală rămâi fără 
cuvinte dar ulterior te transformi într-un povestitor de 
istorie!
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Albac, judeţul Alba 

Albac, judeţul Alba 

PENSIUNEA STEAUA ARIEȘULUI ****

VILA PERLA ARIEȘULUI **

Dotări generale: Restaurant - 100 lo-
curi, parcare proprie, acces persoane 
cu dizabilităţi, bar. 
Săli de conferinţă: O sală cu capa-
citate de 50 locuri dotată cu: ecran, 
acces internet, video proiector. 
Dotări camere: TV, baie cu duș, te-
rasă comună pentru toate camerele 
/ nivel. 

Număr total camere: 18, din care 1 
single, 11 duble din care 8 camere cu 
pat matrimonial şi 3 camere cu 2 pa-
turi, 6 triple cu pat dublu şi canapea 
extensibilă. 
Observații: Check-in începând cu ora 
12:00; check-out până la ora 12:00. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul pensiunii Steaua Arieșului în 
sistem „a la carte”.  
Fitness/Wellness/Sport: Sală fit-
ness, saună, pârtie de schi lângă pen-
siune (aproximativ 500 m lungime), 
caiac - canoe pe râul Arieş. 
Distracţie: Plimbări cu sania trasă de 
cai, caiac canoe pe râul Arieş, progra-
me folclorice la cerere, închirieri ma-
teriale sportive.

Dotări generale: Restaurant 100 
locuri, parcare proprie, bar, încălzire 
centrală, terasă, grătar, curte interi-
oară cu teren de fotbal. 
Săli de conferinţă: O sală cu capa-
citate de 50 locuri dotată cu: ecran, 
acces internet, video proiector. 
Dotări camere: TV, baie proprie.  

Număr total camere: 21 din care 
20 duble, 1 apartament compus din 
două camere duble şi o baie. 
Observații: Check-in începând cu ora 
12:00; check-out până la ora 12:00. 
Servicii masă: Se acordă în resta-
urantul pensiunii Perla Arieșului în 
sistem a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Pârtie de 
schi, teren de fotbal. 
Distracţie: Plimbări cu sania trasă de 
cai, caiac canoe pe râul Arieş, progra-
me folclorice la cerere, închirieri ma-
teriale sportive.

     

 

Tarife începând de la

80,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

Tarife începând de la

60,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, păstrare obiecte de valoare, 
terasă, păstrăvărie, sală de petrecere. 
Săli de conferinţă: 3 - sălile 1 şi 2 
de 30 locuri, sală Polivalentă de 100 
locuri, dotate cu: flipchart, video-pro-
iector, ecran, internet, pixuri, markere 
şi hârtie. 

Dotări camere: TV, balcon, uscător 
de păr, telefon, baie proprie. 
Număr total camere: 42, din care du-
ble: 29, apartmente junior: 9 - suite cu 
două dormitoare. triple: 4. 
Servicii: Transfer aeroport Sibiu - Al-
bota, vizitarea Sibiului cu ghid, închi-
riere autocar. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Păstrăvăria Albota, cate-
goria 3 stele, mic dejun bufet suedez, 
prânzul şi cina în sistem „a la carte’’. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA: sau-
nă, jacuzzi, sală fitness, biciclete, mini 
piscină. 
Distracţie: Sală de jocuri - biliard, 
şah, rummy, închiriere ATV, karaoke, 
plimbări cu sania, călărie, pescuit, te-
nis de masă, călărie pe ponei pentru 
copii, plimbare cu trăsură, închiriere 
barcă, canoe, foc de tabără, picnic, 
servicii de ghid în Rezervaţia Arpășel, 
paintball. 
Atracţii turistice: Rezervaţia Natu-
rală Arpășel, oraşul Sibiu, Mănăsti-
rea Sâmbăta, Mănăstirea Cârţişoara, 
Abaţia Cisterciană Cârța.

Arpașul de Sus, judeţul Sibiu 

COMPLEX PĂSTRĂVĂRIA ALBOTA ****

Tarife începând de la

59,51 lei
/ persoană / noapte

/ loc în junior suite 
cu mic dejun

   



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal) 81

Balvanyos, judeţul Covasna 

GRAND HOTEL BALVANYOS ****

Complet  renovat, ridicat la standar-
de de patru stele, situat în mijlocul 
pădurilor ce înconjoară Lacul Sf. Ana, 
Grand Hotel Balvanyos**** se bucu-
ră de un cadru natural care îmbină 
liniştea şi aerul proaspăt al peisajului 
montan cu valoarea de excepţie a 
locaţiei, în aşa fel încât hotelul a de-
venit, probabil, cea mai atractivă des-
tinaţie pentru recreere şi relaxare, dar 
mai ales pentru reuşita întâlnirilor de 
afaceri, conferinţelor şi seminariilor. 
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie - gratuită, loc de joacă pentru 
copii, internet - gratuit, lobby bar, te-
rasă de vară, Parc de Aventură. 

Săli de conferinţă: 4 - o sală cu ca-
pacitate de 210 locuri şi 3 săli a câte 
50 de locuri fiecare. Toate sălile  be-
neficiază de lumină naturală şi sunt 
dotate cu echipamente audio-video, 
ecran, flipchart şi consumabile, ac-
ces internet (prin cablu şi wireless). 
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie 
cu duș, balcon - doar la camerele 
superior, internet. Suprafaţa camerei 
duble standard aprox  22 m², dublă 
superioară aprox 30 m², Junior Suite 
aprox 40 m², Apartament aprox 70 
m².  
Număr total camere: 112; Single: 
6; Duble: 95 - dintre care 50 camere 

duble cu două paturi şi 45 camere cu 
pat matrimonial (QUEEN).  
Apartamente:  1 - apartament prezi-
denţial format din două dormitoare 
(un dormitor Queen şi un dormitor 
Twin) cu băi separate, o cameră de 
zi primitoare şi o terasă de unde vă 
puteţi bucura de priveliştea oferită 
de pădurea înconjurătoare. Aparta-
mente junior:  10 - pe lângă zona de 
dormit, această cameră dispune şi de 
o zonă de living spaţioasă, fără uşă 
între cele două. 
Servicii contra cost: Teren multi-
funcţional de sport: 50 Lei / oră, în-

chirieri biciclete: 20 Lei / ½ zi, Parc de 
Aventură: 36 Lei / adult / 3 ore, pentru 
copii sub 7 ani 20 Lei / 3 ore, peste 7 
ani 30 Lei / 3 ore. Excursii organizate 
cu microbuze / autobuze la atracţiile 
turistice din zonă pentru grupuri. 
Servicii gratuite: Vizită la minifer-
ma nostra de animale (gratuit), loc 
de joacă pentru copii (gratuit în ad-
venture park), piscine copii în Grand 
Santerra Spa (inclus în preţul cazări).  
Drumeţii cu ghidul resortului, (gratuit 
în pachete). 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant  Balvanyos, categoria 4*, 
astfel: mic dejun în sistem bufet sue-
dez sau variante de meniu (în funcţie 
de numărul de turişti), dejun şi cină 
bonuri valorice. 
Facilităţi/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, piscină acoperită, SPA - sau-
nă, teren tenis, teren sport mixt -Te-
nis, Mini fotbal, Baschet, sală fitness, 
biciclete - centru închirieri tenis de 
masă, darts, biliard. 
Distracţie: Parcul de aventură cu-
prinde o serie de trasee (scări, poduri, 
tuneluri construite din lemn şi corzi) 
care se pot parcurge în condiţii de 
maximă siguranţă folosind echipa-
mentul de alpinism realizat special 
pentru această formă de activitate. 
Observații: Check-in începând cu ora 
14:00, check-out până la ora 12:00.

     
  

Tarife începând de la

188,79 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul este situat în centrul staţi-
unii. Hotelul O3ZONE din staţiunea 
Băile Tuşnad, datorită orientării spre 
Stânca Şoimilor asigură o privelişte 
minunată. De asemenea hotelul este 
amplasat în centrul staţiunii, fiind o 
locaţie care se adresează mai multor 
categorii de clienţi: companii care 
doresc organizarea de evenimente, 
persoane care doresc îmbunătăţi-

rea stării de sănătate şi menţinerea 
acesteia, precum şi  persoanelor care 
doresc să beneficieze de procedurile 
SPA oferite de Centrul SPA. 
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie gratuită, internet, animalele 
de companie acceptate contracost 
pe baza carnetului de sănătate, bar 
de zi, spălătorie / călcătorie, centru 
închirieri articole sportive. 

Săli de conferinţă: 3 - cu capacităţi 
între 25 şi 200 locuri. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, seif, baie cu duș, balcon, in-
ternet, uscător de păr, telefon. 

Număr total camere: 117. Duble: 111 
- din care 20 de camere matrimoniale 
şi 91 de camere twin. 
Apartamente: 6 - din care 1 aparta-
ment deluxe. 
Observații: Check-out până la orele 
12:00. 
Servicii masă: În restaurantul pro-
priu cu o capacitate de 120 locuri. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită, SPA - sauna umedă, sau-
nă uscată, jacuzzi, cabinet de masaj 
cu diferite terapii, hidroterapie, sală 
fitness. 
Tratament: Se efectuează în Baza de 
Tratament a Hotelului Tuşnad - 500 
m distanţă. 
Atracţii turistice: Lacul Sfânta Ana, 
Cheile Bicazului,Tinovul Mohos, Com-
plex de agrement cu ştrand mezoter-
mal, Stânca Şoimilor, Poiana Îndră-
gostiţilor, Corund.

Băile Tușnad, judeţul Covasna 

HOTEL O3ZONE ****

Tarife începând de la

123,90 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Băile Tușnad, judeţul Covasna 

HOTEL CIUCAȘ ***

Dotări generale: Restaurant de 170 
locuri, parcare proprie, bar 40 locuri, 
terasă 60 locuri, 5 săli de conferinţă: 
sală principală 150 locuri dotată cu 
cu scaune, mese, flipchart, retropro-
iector şi alte echipamente, 3 săli de 
câte 40 locuri pentru prezentări sau 

cursuri restrânse şi o sală şedinţe de 
30 locuri. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
duș sau baie cu cadă, balcon mai 
puţin la camerele aflate la etajul 4, 
acces pe bază de card magnetic, te-
lefon. 

Număr total camere: 119 din care 
103 duble, 16 apartamente: dintre 
care 3 apartamente de lux. 
Observaţii: Accesul animalelor de 
companie este strict interzis. 

Servicii masă: Se asigură în resta-
urantul Ciucaș, categoria I. Pentru 
grupuri se poate asigura la cerere 
orchestră (restaurantul dispune de 
sistem de sonorizare).  
Fitness/Wellness/Sport: SPA - sau-
nă, masaj, piscină, jacuzzi, bază trata-
ment, sală fitness, sală pentru salină. 
Tratament: Sală de gimnastică, kine-
toterapie (pentru fitness şi wellness), 
saună, masaj, jacuzzi (cu plante, 
cristale, sare sau arome), salină, băi 
galvanice, electroterapie, lasertera-
pie, ultrasunete, infraroşii, împache-
tări cu produse naturale (parafină, 
împachetare termică cu ceai şi alge, 
împachetări cu nămol activ termic, 
împachetări cu spirulină, împachetări 
cu ciocolată caldă, împachetări cu 
cafea), cabinete medicale de specia-
litate. 
Distracţie: Biliard, ping pong, darts. 

     
 

Tarife începând de la

116,28 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant, parca-
re proprie - gratuită, internet - WI-FI 
gratuit.
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
duș, internet. 
Număr total camere: 13
Observaţii: Check in-ul se efectuează 

după ora 14.00 iar check out-ul cel 
târziu până la ora 11.00. Pentru late 
check out se achită o taxă de 10% / 
oră din tariful pe o zi afişat la recepţie, 
în limita a 4 ore cu anunţarea în pre-
alabil a recepţiei, în condiţii de dispo-
nibilitate. Nu se acceptă animale de 
companie.
Servicii masă: Restaurantul are o ca-
pacitate de 50 - 60 persoane, terasa 
32 persoane, iar filegoria din curte 20 
persoane. Restaurantul vă aşteaptă 
cu un meniu bogat şi variat de gustos 
cu preparate inspirate atât din bucă-
tăria internaţională cât şi tradiţională. 

Dotări generale: Restaurant cu 165 
locuri, parcare proprie gratuită în 
limita locurilor disponibile, internet, 
frizerie, coafura şi cosmetică, lift, bar 
de zi - 35 locuri, fax, xerox, 3 săli de 
conferinţă: 2 săli cu 12 locuri şi o sală 
cu 200 locuri.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 

duș, internet, uscător de păr. 
Număr total camere: 108 din care 
4 single şi 104 duble dintre care 23 
camere duble modernizate.
Observaţii: Check-out până la orele: 
12:00. Taxa pentru animale de com-
panie: 36 Lei / zi.
Servicii masă: Se acordă în unitatea 

restaurant Tuşnad, categoria I, în sis-
tem a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment - bazin tratament, teren tenis, 
sală fitness, masaj, hidromasaj, elec-
troterapie.
Tratament: Baza de tratament din 
cadrul complexului deserveşte 900 
pacienţi / zi. Aici se pot trata afec-
ţiuni cardiovasculare (cardiopatie 
ischemică cronică, sechele după 
infarct miocardic la min. 3 luni după 
externare, hipertensiune arterială 
esenţială, valvulopatii forme com-
pensate, arteriopatii periferice, boli 

venoase cronice, subiecţi cu factori 
de risc pentru bolile cardiovasculare) 
cât şi afecţiuni reumatismale, boli 
ale sistemului nervos (sechele după 
accident vascular cerebral, nevroză 
astenică), digestive (gastroduodeni-
ta cronică, ulcer gastric şi duodenal 
cronic, afecţiuni ale vezicii şi căilor 
biliare, hepatite cronice), endocrine 
(hipertiroidie, hipotiroidie, boala Ba-
sedow), metabolice şi de nutriţie (dia-
bet zaharat, obezitate), ale rinichiului 
şi căilor urinare (litiază urinară), res-
piratorii şi boli profesionale (comple-
mentar). Turiştii trebuie să prezinte la 
hotel dovada de asigurat (adeverinţă 
de la locul de muncă sau cupon de 
pensie) şi bilet de trimitere tip pen-
tru servicii medicale în sistemul asi-
gurărilor sociale de sănătate. În caz 
contrar, serviciile de tratament vor fi 
încasate la tarif de turist neasigurat 
iar turistul va fi obligat să achite dife-
renţa la recepţie.
Atracţii turistice: Lacul Sfânta Ana, 
Cheile Bicazului,Tinovul Mohos, Com-
plex de agrement cu ştrand mezoter-
mal, Stânca Şoimilor, Poiana Îndră-
gostiţilor, Corund.

Băile Tușnad, judeţul Covasna 

Băile Tușnad, judeţul Covasna 

HOTEL TUȘNAD **

PENSIUNEA TULIPAN ***

Tarife începând de la

63,80 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu demipensiune

Tarife începând de la

47,60 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Băile Tușnad, judeţul Covasna 

Baraolt, judeţul Covasna 

HOTEL FORTUNA ***

PENSIUNEA CASTEL DANIEL KASTELY ****

Dotări generale: Restaurant - 80 lo-
curi, terasă - 30 locuri, club - 30 locuri.
Dotări camere: TV, baie cu duș, inter-
net, pat cu saltea ortopedică, telefon.
Număr total camere:  13 - Fiecare ca-
meră este diferită de celelalte, toate 
camerele având un design individual. 
Dimensiunile sunt suficient de mici 
pentru a putea asigura fiecărui oas-

pete în parte o ambianță intimă, con-
fortabilă şi suficientă atenție.
Duble: 11, Apartamente: 2 - dintre 
care un apartament cu 2 camere şi 
un apartament de lux cu baie cu hi-
dromasaj.
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Fortuna, categoria 3 stele, 
în sistem fișă cont.
Fitness/Wellness/Sport: Saună, ma-
saj.
Distracţie: Ski, snowboarding, pati-
naj.
Atracţii turistice: Lacul Sfânta Ana, 
Cheile Bicazului, complex de agre-
ment cu ştrand mezotermal, Stânca 
Şoimilor, Poiana Îndrăgostiţilor, Co-
rund.

Odată cu renovarea Castelului Mic, 
o altă clădire istorică din secolul al 
XVII-lea, situată în aceeași curte cu 
Castelul Daniel, s-au dat în folosință 

12 camere noi. Așa cum v-ați obiș-
nuit deja la Castel și în această nouă 
clădire vă așteaptă camere spațioa-
se, cu un design unic, cu elemente 

care surprind și te îmbie la răsfăț. 
Designul reinterpretează elementele 
originale ale conacului renascentist 
și a grânarului în care acesta a fost 
transformat în perioada comunistă.
Fiecare cameră are ca și inspirație 
câte un meșteșug tradițional din 
zonă, oaspeții putând fi cazați în ca-
mera Fierarului, a Morăriței, a Tâm-
plarului sau a Cioplitorilor de Piatră. 
Ca și element de noutate, introducem 
camerele destinate familiilor, care 
pot caza familii cu 2-3 copii, unele 
camere având chiar paturi supraeta-

jate într-o încăpere distinctă de cea a 
părinților.
Astfel, capacitatea totală a Castelului 
ajunge la 40 de persoane în regim 
twin sau double și de maxim 56 de 
persoane cu paturile suplimentare 
din dotarea camerelor pentru fami-
lii. Dintre cele 20 de camere 10 sunt 
camere standard, și 10 superioare. 
Aproape toate camerele pot fi ame-
najate atât în regim double cât și 
twin, fiind ideale atât pentru turiști 
individuali cât și pentru grupuri cor-
porate.
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie - gratuită, internet, animalele 
de companie acceptate.
Dotări camere:TV, seif - in camerele 
superior, internet - Wi-Fi gratuit, uscă-
tor de păr.
Număr total camere: 20 - camere 
amenajate diferit. The Swan Suite, 
Castle Gate room, Constantinopole 
room, Coun’t Daniel chamber, The 
countess boudoir, The Lodging of 
Olasztelek, Hut în the land of woods, 
The secret chamber.
Observaţii: Ziua hotelieră începe la 
ora 14.00 şi se termina la ora 12.00.
Fitness/Wellness/Sport: Biciclete. 
Distracţie: Sală de jocuri.

  

 

Tarife începând de la

129,50 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu  demipensiune

Tarife începând de la

45,36 Euro
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant, păstra-
re obiecte de valoare, terasă. 
Săli de conferinţă: O sală conferinţe 
cu capacitate de 70 locuri, dotată cu: 
video proiector, retro proiector, ecran 
de proiecţie, sonorizare, internet, flip 
chart. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
cadă, radio, telefon. 
Număr total camere:  31 - Single: 6 

- Duble: 18. 
Apartamente: 7 - apartamentul este 
compus din living şi dormitor. 
Servicii: Room-service, vânzarea de 
ilustrate, ziare, articole de strictă ne-
cesitate, închirieri jocuri distractive, 
comisioner, spălat - călcat lenjerie, 
păstrarea obiectelor de valoare, ser-
vicii de xerox şi fax, închiriere echipa-
ment sportiv. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Expro, în sistem fișă cont. 
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 
adulţi): Copiii peste 7 ani achită pat 
suplimentar (include numai cazare). 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber - 3, piscină acoperită (apă 
sărată), bază tratament, teren tenis, 
sală fitness, teren baschet, teren vo-
lei. 
Tratament: Baza de tratament cu-
prinde cabinete de kinetoterapie, 
electroterapie, parafină, masaj, duș 
scoţian, împachetări cu nămol, băi 
galvanice. Se asigură tratamentul 
bolilor reumatice, ginecologice, stări 
postoperatorii, terapii naturiste, fizi-
oterapie, ORL, aromoterapie, homeo-
terapie, refloxoterapie. Turiştii trebuie 
să prezinte la hotel dovada de asigu-
rat (adeverinţă de la locul de muncă 
sau cupon de pensie) şi bilet de tri-
mitere tip pentru servicii medicale 
în sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate. În caz contrar, serviciile de 
tratament vor fi încasate la tarif pen-
tru turist neasigurat iar turistul va fi 
obligat să achite diferenţa la recepţie.

Bazna, judeţul Sibiu 

COMPLEX BALNEAR EXPRO ***

Tarife începând de la

217,28 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu pensiune completă

 și tratament
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Bazna, judeţul Sibiu 

Beliș Fântânele, judeţul Cluj  

BASSEN PENSION ***

HOTEL BIANCA ***

Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, loc de joacă pentru copii. 
Dotări camere: TV, baie cu duș. 
Număr total camere duble: 10. 
Observaţii: Check-in începând cu 
orele 12:30; check-out până la orele 

12:00. Taxa de staţiune se achită la 
recepţie. 
Servicii: Pentru grupuri se pot orga-
niza activităţi de teambuilding, out-
door, tir cu arcul, plimbări cu căruţa 
sau cu sania funcţie de anotimp, bi-
king în împrejurimi şi mountainbiking 
pe traseele din pădure, face painting.
Servicii masă: Se acordă în cadrul 
pensiunii, prânzul şi cina în sistem 
a-la-carte. Există şi posibilitatea de 
pregătire a preparatelor culinare în 
aer liber, la grătar, în grădina proprie 
sau la pădure. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber - pentru copii. 
Tratament: Se poate efectua în ca-
drul Complexului Balnear Expro. 
Atracţii turistice: Biserica Evanghe-
lică; Sf. Margareta (Mediaş); Biserica 
Evanghelică Bazna (500 ani de exis-
tenţă).

Dotări generale: Restaurant 80 de 
locuri, parcare proprie separeu 16 lo-
curi, bar, terasă - 24 locuri, patinoar 
natural iarna.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, balcon, uscător de păr, telefon. 
Număr total camere: 30 Duble: 25 
din care 16 camere cu pat matri-
monial; 9 camere cu 2 paturi fiind 
dotate cu televizor, cablu TV, telefon, 
minibar, cabină duș sau baie cu cadă, 

uscător păr. 
Apartamente: 5 - dotate cu televizor, 
cablu TV, telefon, minibar, cabină duș 
sau baie cu cadă, uscător păr. 
Observații: Check-in începând cu ora 
12:00; check-out până la ora 12:00. 
Servicii şi facilităţi: Pe timpul verii 
se pot face plimbări pe lac cu barca 
sau vaporaşul. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu. 
Fitness/Wellness/Sport: Teren tenis, 
teren sport mixt. 
Distracţie: Masă de biliard, tenis de 
masă . 
Atracţii turistice: Cetăţile Rădesei, 
lacul şi staţiunea Beliş - Fântâne-
le, Cascada de la Răchițele, Cheile 
Galbenei şi Izbucul Galbenei, Cheile 
Someșului Cald, Poiana Florilor, Re-
zervaţia Naturală Cetăţile Ponorului, 
Peştera Gheţarul Scărişoara, Bradul 
lui Horea din Pădurea Scoruşet. 

   

 

Tarife începând de la

65,52 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

Tarife începând de la

78,78 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant, parca-
re proprie, loc de joacă pentru copii, 
internet.
Săli de conferinţă: 1 de 40 de locuri.
Dotări camere: TV, minifrigider, baie 
cu duș. Camerele duble twin au o su-
prafaţă de aprox 45 mp2, camerele 

duble matrimoniale 25 mp2, suitele 
62 mp2 şi se compun din două în-
căperi despărţite de uşă: dormitor şi 
living cu canapea extensibilă.
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul medieval UNGLERUS sub for-
mă de meniu fix: 
Prânz varianta 1: 57.50 Lei / persoa-
nă: Ciorbă de pui a la grec, sărmăluţe 
cu mămăliguţă, smântână şi ardei 
iute, prăjitură cu măr, apă plată (500 
ml / pers, sticlă 2l). 
Prânz varianta 2 - 57.50 Lei / persoa-
nă: Ciorbă ţărănească de legume, 
tocăniţă de viţel cu găluşte şi salată 
asortată de murături, ecler, apă plată 
(500 ml / pers, sticlă 2l).
Cină varianta 1: 57.50 Lei / persoană: 
Mămăliguţă cu brânză şi smântână, 
piept de pui cu sos de ciuperci, car-
tofi aurii şi salată de varză, mini ecler 
cu ciocolată, apă plată (500 ml / pers, 
sticlă 2l).
Cină varianta 2: 57.50 Lei / persoană: 
Salată bulgărească, ficăţei de pui în 
ceapă cu piure de cartofi şi salată de 
varză albă, prăjitura casei cu cocos, 
apă plată (500 ml / pers, sticlă 2l).

Vila este compusă din 2 etaje şi par-
ter, este recent renovată integral. 
Adresa: Str Primăverii nr 13, Borsec. 
Vila Bella una din cele mai frumoa-
se vile din Borsec vă aşteaptă cu o 

atmosferă elegantă, familială, locul 
unde întreaga familie va avea un se-
jur de neuitat. 
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, loc de joacă pentru copii, in-
ternet - WI-FI gratuit, bucătărie, gră-
tar în curte, boxă pentru schiuri. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
duș. 
Număr total camere: 16.  Duble: 13 
- camere cu 2 paturi. Apartamente: 3 
- fiecare apartament conţine 4 paturi. 
Observații: Check-in începând cu 
ora: 15:00 ; check-out până la ora: 
12:00.

Biertan, judeţul Sibiu 

Borsec, judeţul Harghita 

COMPLEX MEDIEVAL UNGLERUS ****

VILA BELLA ***

Tarife începând de la

86,25 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

Tarife începând de la

156,80 lei
/ persoană / pachet 2 nopți

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Bran - Moieciu, judeţul Brașov 

COMPLEX CLUB VILA BRAN ***

Complexul este situat la 800 de me-
tri de Castelul Bran şi se întinde pe o 
suprafaţă de aprox 60.000 mp. Este 
format din 12 vile cu capacitate între 
5 şi 24 camere, 2 restaurante, 1 te-
rasă, bar, bază de agrement, sală de 
teatru, parc istoric, magazin de suve-
niruri şi birou de informare turistică, 
parc istoric. 

Adresa: Bran, str. Sohodol nr. 271 A, 
jud. Braşov.
Dotări generale: 2 restaurante cu 
specific de stână care dispune de 
2 terase cu privelişte spre Castelul 
Bran, parcare proprie, loc de joacă 
pentru copii interior şi exterior, 3 tera-
se, 11 săli de conferinţă: cu capacita-
te între 18 şi 120 de locuri.

Dotări camere: TV, baie cu duș, bal-
con pentru 107 camere. 
Număr total camere: 125 din care 83 
duble cu două paturi şi 4 camere cva-
druple, 11 apartamente: apartamen-
tul este compus din living şi dormitor, 
baie şi terasă. 3 apartamente dispun 
de saună şi cadă de hidromasaj (ap 
vila 11). 

Servicii masă: Se acordă în restau-
rantele proprii categoria I. 
Fitness/Wellness/Sport: 3 piscine în 
aer liber,1 piscină acoperită (încălzi-
tă), teren tenis, teren sport mixt, parc 
natural cu pomi fructiferi, hamace 
şi băncuțe, căprioare, cerb, iepuraşi, 
păuni, fazani; tiroliana, panou de alpi-
nism, miniteren de baschet, teren de 
volei (nisip), mini golf; petanque, tenis 
de picior, biliard, ping-pong, darts; tir 
cu arcul, sală de sport; aparate de fit-
ness, saună; echitaţie. 
Distracţie: Discotecă, sală de jocuri, 
foc de tabără cu muzica folk şi vin 
fiert, dansuri populare româneşti, 
scenete de teatru.

     
 

Tarife începând de la

40,00 lei
/ persoană / noapte / loc în 

cameră dublă minimală
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Piesa de rezistenţă a Complexului 
turistic Cheile Grădiștei Fundata este 
astăzi un poligon de biatlon, cu pârti-
ile de schi fond aferente, care a intrat 
în circuitul internaţional la Festiva-
lul Olimpic al Tineretului European 
(2003).
Adresa: Cheile Grădiștei Fundata: 
Comuna Fundata, nr. 124, județul 
Brașov.
Complexul reunește peste 370 de 

camere și 800 de locuri de cazare, iar 
terenurile de fotbal și de tenis, sala 
sporturilor și arena de biatlon fac din 
această stațiune o destinație unică.
Dotări generale: 2 restaurante (Mo-
ieciu și Fundata), 2 pub-uri, ceainărie 
T-shop, parcare proprie, acces gratuit 
internet wi-fi, 16 săli de conferință și 
evenimente, loc de joacă pentru co-
pii, piscină interioară, Spa, jacuzzi, 
centru fitness, serviciu de spălătorie, 

10 terenuri de sport, 2 centre Spa și 
wellness, bază privată de biathlon.
Dispune de următoarele spații de ca-
zare: Hotel Piatra Craiului 3* - are 
un total de 39 camere, dintre care 
29 duble twin, 9 duble matrimoniale, 
1 apartament; Hotel Bucegi 3* - are 
un total de 78 camere, dintre care 2 
duble twin (2 paturi single), 64 du-
ble matrimoniale sau twin (1 pat 
matrimonial și 1 pat single), 5 duble 
matrimoniale, 7 garsoniere (pat ma-
trimonial și canapea extensibilă); 
Hotel Sport 2* - are un total de 65 
camere, dintre care 59 duble twin, 6 
garsoniere; Vila Pinul 3* - 9 duble 
matrimoniale Vila Molidul 3* - 9 du-
ble matrimoniale; Vila Bradul 3* - 9 
duble matrimoniale; Vila Carpenul 3* 
- 3 duble matrimoniale; Vila Frasinul 
3* - 3 duble matrimoniale; Vila Pal-
tinul 3* - 3 duble matrimoniale; Vila 
Alunul 3* - 2 duble matrimoniale; 

Vila Fagul 3* - 2 duble matrimoniale; 
Vila Brândușa 3* - 1 dublă matrimo-
nială; Vila Bujorul 3* - 1 dublă matri-
monială. Camerele se pot rezerva și 
în regim single.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș sau cadă, balcon, internet, uscă-
tor de păr.
Săli de conferință: 7 săli de conferin-
ță (capacitate între 30-300 persoane) 
dotate cu flipchart, videoproiector, 
ecran și Sala Sporturilor (capacitate 
aproximativ 1000 persoane).
Servicii masă: Se acordă în Restau-
rant Fundata – capacitate 600 locuri 
în interior, sistem a-la-carte, meniu 
variat și diversificat pentru a satisfi-
ce toate gusturile. Pub la etajul II al 
Restaurantului (băuturi, billiard, mini-
fotbal, tenis de masă).
Fitness/Wellness/Sport: Centrul SPA 
(piscină, saună umedă, saună uscată, 
jacuzzi); masaj de relaxare; tour off 
road; sală fitness; teren tenis, panou 
de escaladă, teren multifuncțional 
(baschet, streetbal, handbal, fotbal); 
teren de mini-fotbal, suprafață sinte-
tică; biciclete Mountainbike; biciclete 
pentru copii; trotinete; biciclete elec-
trice; Aventura park – sunt disponibile 
3 trasee: două pentru adolescenți și 
adulți, cu grade de dificultate diferite 
și un traseu pentru copii; Tiroliană 
Montană - Pentru adulți și copii peste 
14 ani. Tiroliana are 500 metri lungi-
me și 50 metri înălțime - Traseul poate 
fi parcurs de 4 persoane deodată. Dru-
meții și/sau itinerarii culturale cu ghid 
specializat; Loc de joacă pentru copii 
în exterior și în interiorul restauran-
tului– gratuit; Pârtii de Schi alpin de 
diferite grade de dificultate dotate cu 
instalație pe cablu teleski și instalații 
pentru zăpadă artificială și centru de 
închirieri echipamente; pârtii de schi 
fond, partii de săniuș, tubing.

Bran - Moieciu, judeţul Brașov 

COMPLEX CHEILE GRĂDIȘTEI FUNDATA ***

Tarife începând de la

95,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

     



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal) 91

Adresa: Cheile Grădiștei – Moieciu: 
Comuna Moieciu, sat Cheia, str. Prin-
cipală nr. 32A, județul Brașov.

Complexul reunește peste 370 de 
camere și 800 de locuri de cazare, iar 
terenurile de fotbal și de tenis, sala 

sporturilor și arena de biatlon fac din 
această stațiune o destinație unică.
Dotări generale: 2 restaurante (Mo-
ieciu și Fundata), 2 pub-uri, ceainărie 
T-shop, parcare proprie, acces gratuit 
internet wi-fi, 16 săli de conferință și 
evenimente, loc de joacă pentru co-
pii, piscină interioară, Spa, jacuzzi, 
centru fitness, serviciu de spălătorie, 
10 terenuri de sport, 2 centre Spa și 
wellness, bază privată de biathlon.
Dispune de următoarele spații de 
cazare: Hotel Grădiștea 3* are un 
total de 45 camere, dintre care 18 
duble matrimoniale, 22 duble twin (2 
paturi), 5 garsoniere (pat matrimonial 
și canapea extensibilă). Hotel Cheia 
3* are un total de 27 camere, dintre 
care 8 duble matrimoniale, 12 duble 
twin (2 paturi), 7 triple (1 pat matri-
monial și 1 pat de o persoană). Vila 

Ovidiu 3* dispune de 14 camere și 
un living, dintre care 11 duble matri-
moniale, 3 triple (pat matrimonial și 
canapea extensibilă). Vila Aron 3* 
are un total de 15 camere, dintre care 
14 duble matrimoniale, 1 garsonieră 
(pat matrimonial și canapea extensi-
bilă). Vila Ana 4* dispune de 12 duble 
matrimoniale și un living. Vila Dorina 
3* dispune de 6 duble matrimoniale, 
1 apartament (cu 2 camere, sufrage-
rie și baie) și living. Vila Bogdan 3* 
dispune de 6 duble matrimoniale, 1 
apartament ( cu 2 camere, sufragerie 
și baie) și living. Vila Alex 3* dispune 
de 6 duble matrimoniale, 1 triplă (pat 
matrimonial și canapea extensibilă) 
și un living. Vila de Lemn 3* dispune 
de 5 duble matrimoniale și un living. 
Camerele se pot rezerva și în regim 
single.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș sau cadă, balcon, internet, uscă-
tor de păr.
Săli de conferință: 4 săli de conferin-
ță (capacitate între 25-600 persoane) 
dotate cu flipchart, videoproiector, 
ecran.
Servicii masă: Se acordă în Restau-
rant Moieciu - capacitate 450 locuri, 
sistem a-la-carte, meniu variat și 
diversificat pentru a satisface toate 
gusturile. Pub Moieciu, capacitate 70 
de locuri vă oferă home cinema, billi-
ard, tenis de masă.
Fitness/Wellness/Sport: Centrul SPA 
(piscină, saună umedă, saună uscată, 
jacuzzi); masaj de relaxare; tour off 
road; teren tenis, teren volei, biciclete, 
drumeții și/sau itinerarii culturale cu 
ghid specializat; loc de joacă pentru 
copii exterior, pârtii de schi alpin de 
diferite grade de dificultate, pârtii de 
săniuș.

Bran - Moieciu, judeţul Brașov 

COMPLEX CHEILE GRĂDIȘTEI MOIECIU ***

     

Tarife începând de la

75,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Adresa: Bran - Zărneşti, Tohanita, 27 
A, Judeţul Braşov.
Hotel Emire este un concept exclusi-
vist, elegant, rafinat, gândit în ansam-
blu şi fiecare detaliu este integrat, 
nimic nu a apărut la întâmplare. Încă 

de la intrare simţi că ai pătruns într-o 
atmosferă regală, de vis. Fiecare ca-
meră este personalizată, mobilierul 
este din lemn masiv şi toate decoraţi-
unile camerei sunt rafinate şi unitare 
pentru a vă oferi confortul şi răsfăţul 
pe care îl meritaţi.
Dotări generale: Restaurant 80 lo-
curi, clasificat la 4 stele, bar de 4 
stele, unde veţi fi răsfăţaţi cu diverse 
sortimente de ceaiuri, băuturi alcoo-
lice, băuturi răcoritoare, cocktailuri. 
Săli de conferinţă: 1, capacitate 40 
locuri, dotată pentru orice eveniment. 
Număr total camere: 16.  Duble: 10. 
Apartamente: 6, cu 2 dormitoare şi 4 
suite cu living şi dormitor romantic, 
cu un pat imens. 
Observații: Ziua hotelieră începe la 
ora 14.00 şi se termină la ora 12.00. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu, micul dejun în regim 
bufet suedez, prânzul şi cina a la car-
te - fişă cont.

Adresa: Bran - Zărneşti, Sat Tohanu 
Nou, Strada Branului, Nr. 98, Jud. 
Braşov. 
Complexul este format din 3 corpuri 
de clădiri şi este situat la intrarea în 
Tohanul Nou. Pe lângă cele 3 corpuri 
de clădiri are multe facilităţi pentru 

activităţi în aer liber: piscine (inclu-
siv pentru copii), loc de joacă pentru 
copii, terenuri de sport, foişor pentru 
grătar, terasă dar are şi un centru 
interior de recreere cu 4 piste de 
bowling, biliard, ping pong. 
Dotări generale: Restaurant, parcare 

proprie - gratuită, în limita locurilor 
disponibile, loc de joacă pentru copii, 
terasă în aer liber, foişoare. 
Săli de conferinţă:  3 - capacitate în-
tre 40 - 250 persoane. 
Dotări camere: TV, telefon, baie cu 
cabină de duș, acces pe bază de car-
telă. 

Număr total camere: 107 - dispuse în 
3 corpuri de cazare. Duble: 100 - din-
tre care 65 camere duble matrimoni-
ale şi 35 camere duble twin. 
Apartamente:  7 - dispun de living 
cu canapea, măsuţă, telefon şi TV şi 
dormitor cu pat matrimonial şi tv şi 
2 băi (cu cabină de duș sau cadă cu 
hidromasaj). 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu, în regim a-la-carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, piscină acoperită, teren sport 
mixt, sală fitness, saună. 
Distracţie: Piscină interioară şi ex-
terioară, piscină pentru copii, loc de 
joacă pentru copii, teren de sport (te-
nis, fotbal), sală fitess, saună, masaj, 
bowling-biliard. 
Atracţii turistice: Castelul Bran, 
Munţii Bucegi, Zărneşti, Cetatea Râş-
nov, pârtie ski Zănoaga, Peştera Va-
lea Cetăţii, Muzeul Satului brănean, 
Cheile Moieciului.

Bran - Moieciu, judeţul Brașov 

Bran - Moieciu, judeţul Brașov 

HOTEL EMIRE ****

HOTEL MARIDOR ****

Tarife începând de la

156,24 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă

Tarife începând de la

112,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Bran - Moieciu de Sus, judeţul Brașov 

HOTEL MISTRAL RESORT ***

Când aţi ajuns în Moieciu de Sus, 
după ce aţi parcurs cca 1 km, la po-
dul unde se întâlnesc Valea Banga-
leasa cu Valea Popii faceţi stânga şi 
mergeţi tot înainte 4 km. Hotelul este 
situat chiar la baza munţilor, pe par-
tea stângă. 
Adresa: Str Bangaleasa, nr. 194G, 
Moieciu de Sus, judeţul Braşov. 
Situat într-o zonă superbă din Mo-
ieciu de Sus, la 1130 m altitudine, o 
locaţie ideală pentru veri răcoroase şi 
ierni pline de zăpadă, pentru o şedere 

confortabilă şi relaxantă, Mistral Re-
sort Moieciu vă aşteaptă cu oferte de 
cazare şi agrement pentru o vacanţă 
sau un weekend în mijlocul naturii 
într-un sat tradiţional de munte ro-
mânesc.
Dotări generale: Restaurant 400 per-
soane, parcare proprie, bar Sky. 
Săli de conferinţă: 1, centru de con-
ferinţe cu o capacitate de 200 de 
persoane. 
Dotări camere: TV - LCD, minibar, 
seif, baie cu duș, balcon, uscător de 

păr, telefon. 
Număr total camere: 62. Single: 3, de 
lux, cu două balcoane unul cu vedere 
către Munţii Bucegi şi unul către pă-
dure, suprafaţa de 16 mp, dotate cu 
mobilier modern, cu un pat matrimo-
nial de 1,60/1,9 m, LCD cu diagonală 
de 55 cm, TV cablu, minibar frigorific, 
seif, baie proprie cu cabină de duș, 
uscător de păr. Duble: 47, dintre care 
37 camere standard şi 10 camere de 
lux, cu balcon exterior, vedere spre 
pădure sau către râul Bangaleasa, 
suprafaţa de 17 mp, dotate cu mobi-
lier modern, două paturi apropiate de 
1/1,9 m, LCD cu diagonală de 55 cm, 
TV cablu, minibar frigorific, seif, baie 
proprie cu cabină de duș, uscător de 
păr. Apartamente: 12, dintre care 9 
sunt duplex standard, compuse din: 
living cu o suprafaţă de 15 mp, la etaj 
pe o scară de lemn un dormitor de 35 
mp, baie proprie cu cabină de duş şi 
uscător de păr, balcoane cu vedere 
spre pădure sau spre râul Bangalea-

sa; în living este o canapea extensi-
bilă de 1,5/2 m, LCD cu diagonală 
de 55 cm, minibar frigorific, seif, iar 
dormitorul este dotat cu două paturi 
apropiate de 1/1,9 m care la cerere 
se pot despărţi, LCD cu diagonală de 
1,2 m. Un duplex de lux. Duplex uni-
cat în hotel, cu două balcoane unul 
spre pădure şi celălalt cu vedere la 
Munţii Bucegi, living cu o suprafaţă 
de 15 mp, la etaj pe o scară interioară 
de lemn, un dormitor de 35 mp, baie 
proprie cu cabină de duş şi uscător 
de păr; în living este o canapea exten-
sibilă de 1,5/2 m, LCD cu diagonală 
de 55 cm, minibar frigorific, seif, iar 
dormitorul este dotat cu baldachin 
având dimensiunile de 1,8/2m şi LCD 
cu diagonală de 1,2 m. Un duplex su-
ite este un apartament compus din: 
living ce are în dotare canapea exten-
sibilă de 1,5/2 m, LCD cu diagonală 
de 55 cm, baie proprie cu cabină de 
duş şi uscător de păr, seif şi minibar 
frigorific; la mansardă se află două 
dormitoare cu suprafaţa totală de 32 
mp, paturile de tip twin, la solicitare 
pot fi separate, LCD cu diagonală de 
1,2 m. Apartamentul beneficiază de 2 
balcoane exterioare unul la parter şi 
unul la mansardă. Apartmente junior: 
1, cu o suprafaţă utilă de 35 mp; bal-
con cu privelişte către Munţii Bucegi, 
mobilier aparte din ratan, cu pat ma-
trimonial de 1,8/2m, seif în cameră, 
minibar frigorific, LCD cu diagonală 
de 1,2 m, sistem audio 5.1, baie cu 
jacuzzi. Spaţiile de cazare de lux au 
vedere spre Munţii Bucegi. 
Observaţii: Ziua hotelieră începe la 
ora 16.00 şi se termină la ora 12.00. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurantul propriu, categoria 3*. 
Distracţie: Discoteca Club Heaven.

  

Tarife începând de la

88,20 lei
/ persoană / noapte / loc în 
duplex suite de 4 persoane
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Complexul Wolf este situat la 1.5 km 
de Castelul Bran.
Adresa: Bran, str. Branului nr. 36, cod 
507025, jud. Braşov.
Complexul Wolf şi-a întregit imagi-
nea prin inaugurarea unui nou hotel, 
Hotel WOLF 2**** care se adăugă 

Hotelului Wolf 1 ***. Hotelul, finalizat 
în 2009, după un an de muncă asi-
duă, chiar dacă ocupă o suprafaţă de 
peste 6000mp şi este structurat pe 
5 nivele, creează o destinaţie ideală 
atât pentru escapadele de sfârşit de 
săptămână cât şi pentru întâlniri de 

afaceri importante prin îmbinarea sti-
lului modern cu cel clasic şi al luxului 
cu rafinamentul.
Dotări generale: Restaurant Taverna 
Lupilor 350 locuri, dintre care 250 lo-
curi parter plus mansardă, 70 locuri 
în cramă (diferenţa constă în separee 
micuţe), parcare proprie supraveghe-
tă video şi gratuită (350 locuri), loc de 
joacă pentru copii, internet, bar de zi, 
3 baruri, terasă 100 locuri, foişoare cu 
grătare. 

Săli de conferinţă: 4, dintre care 2 de 
150 de persoane,1 de 70 persoane şi 
1 de 300 locuri. Dotări: videoproiec-
tor, ecran, flipchart, sonorizare. 
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie 
cu duș, balcon, internet, telefon. Du-
ble: 18 care pot fi valorificate şi în 
regim single.
Servicii: Spălătorie, călcătorie, ro-
om-service. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Taverna Lupilor, categoria 
4 stele, mic dejun bufet / a la carte, 
prânzul şi cina în sistem a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină aco-
perită semi-olimpica încălzită cu ac-
ces exterior vara, SPA (saune umede, 
saune uscate), masaj, teren tenis, sală 
fitness, biciclete, jacuzzi, sporturi în 
sală amenajată (fotbal, tenis, handbal, 
baschet, volei, ping-pong), cosmetică, 
coafor, manechiură, pedichiură. 
Distracţie: Sală de bowlling, biliard, 
paint-ball, la cerere se pot organiza 
plimbări cu ATV-uri, sănii sau căruţe 
trase de cai, loc de joacă pentru copii 
(interior şi exterior), petreceri pentru 
copii cu clovni şi face-painting, teatru 
de păpuşi / proiecţie film pentru co-
pii, tiroliana, panou de alpinism, tenis 
de picior, tir cu arcul, cursuri de înot / 
aqua-gy / concurs polo, foc de tabă-
ră cu muzică folk / vin fiert, dansuri 
populare româneşti / greceşti / latino, 
parada mascotelor.

Bran - Moieciu, judeţul Brașov 

HOTEL WOLF 1 ***

Tarife începând de la

89,60 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun (luni-joi)
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Bran - Moieciu, judeţul Brașov 

HOTEL WOLF 2 ****

Complexul Wolf este situat la 1.5 km 
de castelul Bran. 
Adresa: Bran, str. Branului nr. 36, cod 
507025, jud. Braşov.
Complexul Wolf şi-a întregit imagi-
nea prin inaugurarea unui nou hotel, 
Hotel WOLF 2**** care se adăugă 
Hotelului Wolf 1 ***. Hotelul, finalizat 
în 2009, după un an de muncă asi-

duă, chiar dacă ocupa o suprafaţă de 
peste 6000mp şi este structurat pe 
5 nivele, creează o destinaţie ideală 
atât pentru escapadele de sfârşit de 
săptămână cât şi pentru întâlniri de 
afaceri importante prin îmbinarea sti-
lului modern cu cel clasic şi al luxului 
cu rafinamentul. 
Dotări generale: Restaurant Taverna 

Lupilor 350 locuri, dintre care 250 lo-
curi parter plus mansardă, 70 locuri 
în cramă (diferenţa constă în separee 
micuţe), parcare proprie supraveghe-
ta video şi gratuită (350 locuri), loc de 
joacă pentru copii, internet, bar de zi, 
3 baruri, terasă 100 locuri, foişoare cu 
grătare. 
Săli de conferinţă: 4, dintre care 2 de 
150 de persoane,1 de 70 persoane şi 
1 de 300 locuri. 
Dotări camere: TV plasmă, minibar, 
seif, baie cu cadă sau duș, balcon, 
internet, telefon. 
Număr total camere: 56. Duble: 41, 

dintre care 2 camere duble sunt pen-
tru persoane cu dizabilităţi. 
Apartamente: 4, dintre care 2 aparta-
mente deluxe şi 2 apartamente juni-
or. Apartamentele deluxe dispun de 
şemineu şi jacuzzi, dormitor cu pat 
matrimonial, living cu canapea ex-
tensibilă. Apartmente junior: 2. Triple: 
11 sunt formate din pat dublu twin şi 
canapea extensibilă sau pat pentru o 
singură persoană. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Taverna Lupilor, categoria 
4 stele, mic dejun bufet / a la carte, 
prânzul şi cina în sistem a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită semi-olimpica, încălzită cu 
acces exterior vară, SPA (saună ume-
dă, saună uscată), masaj, teren tenis, 
sală fitness, biciclete, jacuzzi, masaj, 
sporturi în sala amenajată (fotbal, 
tenis, handbal, baschet, volei, ping-
pong), cosmetică, coafor, manechiura, 
pedichiură. 
Distracţie: Sală de bowlling, biliard, 
paintball, la cerere se pot organiza 
plimbări cu ATV-uri, sănii sau căruţe 
trase de cai, loc de joacă pentru copii 
(interior şi exterior), petreceri pentru 
copii cu clovni şi face-painting, teatru 
de păpuşi / proiecţie film pentru co-
pii, tiroliana, panou de alpinism, tenis 
de picior, tir cu arcul, cursuri de înot / 
aqua-gym / concurs polo, foc de ta-
bără cu muzică folk / vin fiert, dansuri 
populare româneşti / greceşti / latino, 
parada mascotelor.

     

Tarife începând de la

123,20 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Adresa: Comuna Bran, Sat Poarta, 
Strada Festung, Nr 8B, Judeţul Bra-
şov. 

Cuprins de spiritul vremurilor ai fi 
tentat să spui despre acest loc plin 
de magie că este un Boutique Hotel. 

Armonia dintre modern şi tradiţional, 
rafinamentul, atenţia la detalii, de-
sign-ul perfect, toate te îndeamnă să 
faci asta. Dar nu, Conacul Brătescu 
nu este doar un Boutique Hotel, este 
un conac românesc autentic, capabil 
să îi ofere turistului ajuns în Bran o 
experienţă bogată, unică, o experi-
enţă ce îl va face să îşi dorească să 
revină. 

Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie - gratuită, loc de joacă pentru 
copii - exterior, internet - gratuit wi-fi 
şi prin cablu, animalele de companie 
acceptate, păstrare obiecte de valoa-
re, sală de jocuri (tenis de masă, fuss-
ball, PS3 la cerere, rummy, table, şah, 
cărţi), camere nefumători, sistem 
central de încălzire, depozitare baga-
je, zonă fumători în exterior, grădină, 
terasă. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
cadă, baie cu duș, balcon - (o parte 
din camere), internet - wi-fi şi prin 
cablu, uscător de păr, seif în cameră, 
camere izolate fonic, jacuzzi în apar-
tament, camere nefumători. 
Număr total camere:  9 Duble: 6 - 2 
duble standard şi 4 duble deluxe. 
Apartamente: 1 - cu 2 dormitoare; 
dispune de jacuzzi. Apartamente ju-
nior: 2 
Servicii: PS3 la cerere, depozitare 
bagaje, păstrare obiecte de valoare. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu, în regim a la carte. 
Facilităţi copii: Loc de joacă exterior, 
sală de jocuri (tenis de masă, fuss-
ball, PS3 la cerere, rummy, table, şah, 
cărţi).
Distracţie: Sală de jocuri: tenis de 
masă, fussball, PS3 la cerere, rummy, 
table, şah, cărţi; loc de joacă exterior. 
Atracţii turistice: Castelul Bran, 
Vama din Bran, Biserica din Bran, 
Munţii Bucegi, satele Măgura, Sirnea, 
Peştera, Cetatea Zărneşti, Peştera 
Valea Cetăţii (Râşnov), rezervaţia de 
urşi Zarneşti.

Bran - Moieciu, judeţul Brașov 

PENSIUNEA CONACUL BRĂTESCU ****

Tarife începând de la

114,13 lei
/ persoană / noapte /  loc în 

Junior suite cu mic dejun
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Colibițţa, judeţul Bistriţța Năsăud 

FISHERMAN’S RESORT ***

Cu siguranţă că principala atracţie la 
Fisherman’s Resort din Colibița - Ma-
rea de la munte, este baza nautica. 
Cum îi stă bine unui resort, aici găsiţi 
de toate: bărci cu vâsle, caiace, hidro-
biciclete, chiar şi un vaporaş. Pentru 
cei care au probleme respiratorii dar 
şi pentru cei care vor să-şi întreţină 
organismul, salina Fisherman’s Re-

sort este un loc care nu trebuie ocolit. 
Aceasta este construită cu blocuri de 
sare aduse de la Praid şi o privelişte 
de “Colibița”. Merită să petreceţi o 
oră sau două în aerul tămăduitor al 
salinei. De peste 120 de ani, miracu-
losul aer de la Colibița, ozonat şi cu 
un nivel ridicat de ioni negativi, face 
minuni. Fisherman’s Resort este situ-

at într-un mic paradis natural. Păduri 
misterioase şi munţi maiestuoşi, te 
indeamană să explorezi şi să incluzi 
natura în planurile tale. Cu siguranţă 
că pe lângă aerul aducător de sănă-
tate şi natura maiestuoasă, Marea 
de la munte este punctul principal 
de atracţie, iar Fisherman’s Resort 
ştie cum trebuie exploatat această 
minune. Aici se regăsesc facilităţi 
complete pentru sporturi nautice - de 
la pescuit la lecţii de wind surfing. 

Informaţii şi dotări hotel Duble: 26. 
Fiecare cameră are mobilier modern, 
paturi confortabile, Televizor LCD cu 
104 canale, dulap, noptiere cu lămpi 
pentru citit, mochetă, baie complet 
dotată, cu cabină de duș, uscător de 
păr şi obiecte sanitare de calitate, în-
călzire centrală, acces internet WI-FI 
gratuit. 
Apartamente: 3. Fiecare apartament 
are mobilier modern, paturi confor-
tabile, televizor LCD cu 104 canale, 
dulap, noptiere cu lămpi pentru citit, 
masă de birou, spaţiu pentru relaxare 
şi canapea extensibilă în sufragerie, 
mochetă, baie complet dotată, cu ca-
bină de duș, uscător de păr şi obiecte 
sanitare de calitate, încălzire centra-
lă, acces internet WI-FI gratuit.
Bungalow: 4 - VIP. Fiecare bungalow 
are mobilier de lux, paturi confortabi-
le, televizor LCD cu 104 canale, dres-
sing, noptiere cu lămpi pentru citit, 
comodă cu oglindă, măsuţă cu foto-
lii de piele, şemineu, baie dotată cu 
obiecte sanitare premium, încălzire în 
pardoseală, acces internet WI-FI gra-
tuit, room service, mic dejun gratuit. 
Observații: Ziua hotelieră începe la 
ora 14.00 şi se încheie la ora 12.00. 
Fitness/Wellness/Sport: Minifotbal, 
tenis, basket, jogging, ciclism. 
Contracost: Ture de munte, ski de 
tură, alpinism, zbor cu parapanta.

    

Tarife începând de la

112,33 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări: EXTERIOR: Terasă la soare, 
grătar (cost suplimentar), terasă, 
grădină, piscină încălzită și înot con-
tra curentului (54 mp). CENTRU SPA: 
Cadă cu hidromasaj / jacuzzi interior, 

saună, jacuzzi exterior. 
Activități: Divertisment de seară 
(cost suplimentar), facilităţi de spor-
turi nautice (la unitatea de cazare) 
(cost suplimentar), ciclism, drumeţii 

în afara locației (cost suplimentar), 
tenis de masă, biliard, teren de joacă 
pentru copii, cameră de jocuri, teren 
de tenis. 
Servicii: Serviciu zilnic de menaj, 
lounge / cameră cu TV comună, fax 
/ copiator, check-in / check-out ex-
press, săli de conferinţă şi petreceri 

(cost suplimentar)
Divertisment și servicii pentru fami-
lii: Canale TV pentru copii, echipament 
de joacă pentru exterior, zonă de joacă 
înăuntru, cărți, DVD-uri, muzică pentru 
copii
Adresa: Colibița, nr. 269, Cod Poştal 
427007 Jud. Bistrița-Năsăud.
Dotări generale: Restaurant, parca-
re proprie - gratuită, supravegheată 
video, loc de joacă pentru copii, inter-
net - Wi-Fi gratuit.
Săli de conferinţă: 1 - 40 locuri.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
balcon, internet, uscător de păr.
Număr total camere: 22.
Observaţii: Corpul A dispune de 14 
camere pe 2 nivele, 10 camere cu ve-
dere panoramică spre lacul Colibița, 4 
camere cu vedere spre baraj. Corpul 
B dispune de 8 camere, terasă exteri-
oară de 26 de locuri. Corpul B se poa-
te închiria atât în regim de grup cât şi 
în regim hotelier.
Servicii masă: Se acordă în resta-
urantul propriu (à la carte şi bufet), 
meniu masă pentru copii (cost supli-
mentar).
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, piscină acoperită, teren sport 
mixt, biciclete. Piscina exterioară are 
54 metri pătraţi luciu de apă, având 
acoperiş mobil şi apa încălzită, cu înot 
contra curentului. Piscina are terasă 
dotată cu bar şi pizzerie.
Distracţie: Sală de jocuri.

Colibițţa, judeţul Bistriţța Năsăud 

HOTEL ROSER HOUSE ****

Tarife începând de la

178,36 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Covasna, judeţul Covasna 

HOTEL CLERMONT ****

Dotări generale: Restaurant care 
se împarte în două saloane ce pot fi 
utilizate separat sau împreună astfel 
încât să poată găzdui până la 220 de 
persoane, parcare proprie suprave-
gheată video, acces persoane cu di-
zabilităţi, internet, Cafe Clermont 28 
locuri, Bar & Club Clermont 60 locuri, 
Disco club Clermont 120 locuri, Cra-

ma Clermont  20 locuri, Secret Gar-
den 150 locuri, zona barbeque, foc 
de tabără, Terasa Clermont 45 locuri, 
9 săli de conferinţă cu o capacitate 
totală de peste 550 de locuri, dotate 
cu: flipchart, ecran de proiecţie, cone-
xiune internet wireless; contra cost: 
instalaţie sonorizare, videoproiector, 
DVD player, echipamente pentru tra-

ducere simultană şi servicii de inter-
pretariat (prin parteneri), soluţii inte-
grate pentru prezentări multimedia, 
teleconferinţă, videoconferinţă (prin 
parteneri), servicii de fotocopiere, fax, 
imprimare, scanare, înfoliere etc. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, seif, baie cu cadă sau duș, in-
ternet, uscător de păr, birou de lucru, 
telefon în cameră şi baie, climatizare. 
Număr total camere: 106 din care 
88 duble dintre care 78 camere cu 
paturi twin sau matrimoniale (cu su-

prafaţa de 28-33 mp) şi 10 camere 
superioare cu pat matrimonial (cu su-
prafaţa de 38-42 mp), 3 apartamente 
dintre care 2 apartamente cu câte 2 
dormitoare (matrimonial & twin) şi 
living (cu suprafaţa de 85-90 mp) şi 
1 apartament cu 2 dormitoare matri-
moniale, living şi terasa (cu suprafaţa 
de 115 mp), 15 apartmente junior cu 
pat matrimonial (cu suprafaţa de 54-
74 mp). 
Observaţii: Nu este permis accesul 
în hotel cu animale de companie. 
Servicii masă: Masa se asigură în 
restaurantul Clermont, categoria 4 
stele în sistem fișă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină aco-
perită, SPA, teren sport mixt - fotbal şi 
tenis de câmp, sală fitness, biciclete, 
jacuzzi, saună, ATV-uri, snowmobil 
(contra cost). 
Tratament: Procedurile ce sunt ofe-
rite în cadrul Clermont Health Center 
şi Clermont Beauty Center: băi CO₂ 
mofetă, duș subacval, baie galvanică, 
curenţi diadinamici, curenţi interferen-
ţiali, curenţi trabert, magnetodiaflux, 
raze unde scurte, ultrasunete, aerosoli, 
masoterapie, kinetoterapie individuală 
şi de grup, vibromasaj, hidromasaj lim-
fatic, analize de laborator, gimnastică 
medicală şi de întreţinere, piscină, sau-
nă, jacuzzi, cosmetică (manichiură şi 
coafura), tratament cu laser.
Distracţie: Discotecă 120 locuri, sală 
de jocuri, biliard, bowling, tenis de 
masă, şah, table, rummy, cărţi de joc.

     
 

Tarife începând de la

148,80 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, acces persoane cu dizabili-
tăţi, internet, păstrare obiecte de va-
loare, terasă, bar de zi, spaţiu bagaje 
turişti, încălzire centrală, lift, centrală 
telefonică digitală cu acces local, 
interurban, internaţional, agenţie de 
turism. 

Săli de conferinţă: 2 - Hotel Căpri-
oara**** vă pune la dispoziţie 2 săli 
de conferinţă cu capacităţi de până 
la 120 de persoane, dotate cu toate 
facilităţile de care aveţi nevoie, echi-
pamente multimedia moderne, astfel 
putând fi organizate diferite eveni-
mente conferinţe, seminarii, întâlniri 

de afaceri precum şi evenimente 
private. Sălile de conferinţă Alegria 
(situată la mezanin) şi sala de con-
ferinţe Andante (situată la etajul IX) 
sunt concepute şi dotate pentru a sa-
tisface o gamă largă de cerinţe pen-
tru orice eveniment de succes. Sun-
tem pregătiţi atât cu logistică cât şi 
cu personalul calificat pentru o des-
făşurare perfectă indiferent de tipul 
evenimentului (conferinţe, seminarii, 
teambuilding, conferinţe, prezentări, 
etc.). Sălile de conferinţă sunt dotate 
cu aparatură specializată, iar anu-
mitele cerinţe speciale se realizează 
prin intermediul partenerilor noştrii. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, baie cu duș, balcon, internet, 

uscător de păr - halat de baie, telefon, 
baie proprie. 
Număr total camere: 72, Apartamen-
te: 4.
Observaţii: Check-in după ora 14:00, 
check-out cel târziu la ora 12:00. 
Fumatul este interzis în incinta com-
plexului. Nu este permis accesul cu 
animale de companie. Taxa de sta-
ţiune se achită separat la recepţia 
hotelului.
Servicii: Primire şi distribuire cores-
pondenţa (inclus în preţ), spălătorie, 
servicii fax, room service (contra 
cost), frizerie, coafură, cosmetică.
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Căprioara mic dejun bufet 
suedez, cina bufet suedez în sezon 
(01.06-30.09 şi fișă cont în extrase-
zon).
Fitness/Wellness/Sport: Piscină aco-
perită, saună, jacuzzi pentru o singură 
persoană, salon biliard, tenis de masă.
Tratament: Hotelul Căprioara**** prin 
baza de tratament proprie, dispune de 
facilităţi pentru băi cu apă caldă car-
bogazoasă, mofete, instalaţii pentru 
electro, kineto şi hidroterapie. Prin 
procedurile de Wellness se doreşte 
oferirea turiştilor a unui sejur pentru 
relaxare, încărcare deplină cu energie 
şi răsfăţ pentru corp şi suflet. Princi-
palii factori terapeutici ai zonei sunt: 
apele minerale carbogazoase, ferugi-
noase, calcice hipotone şi hipertone, 
respectiv mofetele cu emanaţii de 
gaze uşor radioactive.  Aerul de aici 
detoxifica, linişteşte şi tratează. O 
simplă plimbare în aerul săturat cu 
ioni negativi este suficientă pentru un 
somn bun şi odihnitor.
Atracţii turistice: Cetatea Zânelor, 
atestând prezența dacilor şi romani-
lor în zonă; Planul Înclinat (instalaţie 
ingenioasă, construită înainte de 
1899 care asigura transportul materi-
alelor fără se folosi un motor).

Covasna, judeţul Covasna 

HOTEL CĂPRIOARA ****

Tarife începând de la

165,60 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Covasna, judeţul Covasna 

HOTEL MONTANA ***

Dotări generale: Restaurant Monta-
na 290 locuri, parcare proprie, 8 nive-
le, 4 lifturi, bar de zi, grădină de vară. 
Săli de conferinţă: O sală cu capaci-
tate de 40 locuri. 
Dotări camere: TV - radio, telefon, 
frigider, baie cu duș, balcon; camere-
le de 3* dispun de mobilier nou, băi 
renovate. 
Număr total camere: 247 din care 
duble: 243 - camere cu două paturi, 
apartamente: 4. Apartamentul este 
compus din living şi dormitor. 
Observații: Accesul cu animale de 
companie este interzis. 
Servicii: Servicii fără plată acordate 
turiştilor: Informaţii privind prestarea 
unor servicii; orarul mijloacelor de 

transport; spectacole; trezirea clienţi-
lor la ora solicitată; obţinerea legătu-
rilor telefonice; păstrarea obiectelor 
de valoare; transmiterea de mesaje; 
predarea corespondenței turiştilor; 
acordarea de medicamente şi ma-
teriale sanitare de prim ajutor în caz 
de accidente; păstrarea bagajelor; 
comenzi taximetre; expedierea prin 
retur la domiciliu a corespondenței 
sosite după plecarea turiştilor. Ser-
vicii cu plata acordate turiştilor: ser-
vicii telefonice; vânzări de mărfuri şi 
articole de strictă necesitate; spălat, 
călcat şi reparat îmbrăcăminte / len-
jerie; parcare. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul hotelului, categoria 2 stele, în 

sistem fișă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment, teren multifuncţional de sport. 
Tratament: Tratamente balneare: 
Baza de tratament asigură trata-
mente complexe pentru: Afecţiuni 
cardiovasculare (infarct miocardic 
la minimum 3 luni de la externare, 
cardiopatia ischemică, insuficientă 
mitrală şi aortică compensată, hiper-
tensiune arterială, ulcer varicos, arte-
riopatii periferice prin ateroscleroză,-
varice); afecţiuni ale tubului digestiv 
(gastrite cronice hiperacide, ulcere 

gastrice şi duodenale cronice); afec-
ţiuni hepato-biliare (diskinezia bilia-
ră,colecistita cronică necalculoasă, 
stări după ficat operat, pancreatita 
cronică); afecţiuni asociate (afecţiuni 
metabolice şi de nutriţie, nevroză as-
tenică). În baza de tratament a hote-
lului (cu o suprafaţă de 767 mp), se 
pot efectua zilnic 1940 proceduri. 
În baza de tratament a Hotelului 
Montana există mofetă. 
Proceduri şi tratamente: Băi calde 
cu ape minerale carbogazoase şi bi-
carbonate, aplicare gaze terapeutice 
(mofetă), băi galvanice, electrote-
rapie, gimnastică medicală, masaj.  
Rezultatele foarte bune obţinute în 
urma tratamentelor aplicate sunt 
determinate de prezenţa și utilizarea 
apelor minerale carbogazoase şi bi-
carbonatate, a mofetelor şi a nămo-
lului terapeutic. Tratamentele sunt 
efectuate de personal medical spe-
cializat. Turiştii trebuie să prezinte la 
hotel dovada de asigurat (adeverinţă 
de la locul de muncă sau cupon de 
pensie) şi bilet de trimitere tip pen-
tru servicii medicale în sistemul asi-
gurărilor sociale de sănătate. În caz 
contrar, serviciile de tratament vor fi 
încasate la tarif pentru turist neasigu-
rat iar turistul va fi obligat să achite 
diferenţa la recepţie.

    

Tarife începând de la

59,80 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, acces persoane cu dizabili-
tăţi, internet. 
Săli de conferinţă: 1 - 100 locuri, 
dotată cu proiector de documente, 
videoproiector portabil, flipchart, 
pinwand, retroproiector, TV, video, 
CD-DVD player, wi-fi. 
Dotări camere: TV, baie cu duș, bal-

con, internet, uscător de păr. 
Număr total camere: 57. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită, SPA - saună, bază trata-
ment, sală fitness. 
Tratament: Tratamentul balnear, cu 
rezultate excepționale în cazul boli-
lor cardiovasculare, constituie una 
dintre principalele atracții turistice şi 
a făcut din oraşul Covasna o stațiu-
ne de interes național, lansată şi pe 
piața internațională, recunoscută ca 
fiind stațiunea “inimii” sau “Oraşul 
celor 1000 de izvoare”. 
Astfel, TTS SPA & WELLNESS COVAS-
NA oferă turiştilor o gamă largă de 
tratamente balneoclimaterice cum 
ar fi: tratatament factori naturali (băi 
CO, mofete), electroterapie (realizată 
cu ajutorul curenților de joasă frec-
vență, de medie frecvență şi de înaltă 
frecvență), hidroterapie, termotera-
pie, kinetoterapie, terapia cu inhalații 
şi aerosoli, masaj medical.

Dotări generale: Restaurant 220 lo-
curi, parcare proprie gratuită în limita 
locurilor disponibile, acces persoane 

cu dizabilităţi, internet, spaţiu bagaje 
turişti, încălzire centrală, 2 ascen-
soare, centrală telefonică digitală cu 

acces local, interurban, internaţional.  
Săli de conferinţă: 1. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
cadă - sau baie cu duș, balcon, tele-
fon.  
Număr total camere: 115 din care 
single:16, duble: 96 şi apartamente: 
3. Apartamentul este compus din li-
ving şi dormitor.
Observații: Check-in după ora 14:00, 
check-out cel târziu la ora 12:00. 
Fumatul este interzis în incinta com-
plexului. Nu este permis accesul cu 

animale de companie. Taxa de sta-
ţiune se achită separat la recepţia 
hotelului. 
Servicii şi facilitate: Spălat / călcat 
lenjerie, telefon, fax, internet, cos-
metică, frizerie, coafură, xerox, room 
service (contra cost), parcare,asis-
tență medicală de urgenţă, primire şi 
distribuire corespondenţă, transport 
bagaje (incluse în tarif). 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Covasna, în sistem fișă 
cont.  
Tratament: Bază de tratament 
proprie dotată cu saună, sală de 
gimnastică, jaccuzi, electroterapie, 
kinetoterapie, hidroterapie, laborator 
personal medical specializat, serviciu 
de asistenţă medicală permanent. 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovadă de asigurat (adeverinţa de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servi-
cii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turist neasigurat iar tu-
ristul va fi obligat să achite diferenţa 
la recepţie.

Covasna, judeţul Covasna 

Covasna, judeţul Covasna 

HOTEL TTS  SPA & WELLNESS ****

HOTEL COVASNA ***

Tarife începând de la

148,20 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

Tarife începând de la

83,22 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Parcare proprie, 2 
lifturi, o sală de conferinţă. 
Dotări camere:TV, baie cu cadă, te-
lefon.
Număr total camere: 120  camere 
duble.
Observaţii: Check-in după ora 14:00, 
check-out cel târziu la ora 12:00. 
Fumatul este interzis în incinta com-
plexului. Nu este permis accesul cu 
animale de companie.Taxa de sta-
ţiune se achită separat la recepţia 
hotelului.
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul Hotelului Covasna *** în sis-
tem fișă cont. 
Tratament: În cadrul bazei de trata-
ment a Hotelului Covasna ***. Turiştii 
trebuie să prezinte la hotel dovada 
de asigurat (adeverinţă de la locul de 
muncă sau cupon de pensie) şi bilet 
de trimitere tip pentru servicii medi-
cale în sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate. În caz contrar, serviciile 
de tratament vor fi încasate la tarif 
pentru turist neasigurat iar turistul 
va fi obligat să achite diferenţa la 
recepţie.
Atracţii turistice: Cetatea Zânelor, 
atestând prezența dacilor şi romani-
lor în zonă; Planul Înclinat (instalaţie 
ingenioasă, construită înainte de 
1899 care asigura transportul materi-
alelor fără se folosi un motor).

Covasna, judeţul Covasna 

HOTEL CERBUL ***

   

Tarife începând de la

84,36 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Adresa: Str. Griviței, Nr. 1-5, Localita-
tea Cristian, Jud. Braşov. 
Vine o vreme când parcă simţi o 
uşoară adiere a trecutului mângâin-
du-ţi pleopele... şi uite aşa, pe nesim-
ţite, te trezeşti în fața falnicelor porţi 
ale conacului Ambient din Cristian, la 
12 km de Braşov. Noua moşie, cu de-
cor saxon specific zonei,  are o mare 
virtute, pentru că aici şi numai aici, 
De Mult-ul şi Acum-ul s-au aşternut 
la un taifas şi îşi tălmăcesc visurile. 
Cristian este un tărâm al veşniciei. 

Aici, istoria şi trăinicia meşteşugurilor 
săseşti este vie în fiecare minunăţie 
de casă şi fiecare colţişor de pământ, 
păstrându-se frumuseţea de odini-
oară pe care dragii noştri strămoşi o 
preţuiau cu atâta străşnicie. Conacul 
Ambient, noua mândreţe a acestui 
ţinut, este un loc în care zilele de odi-
nioară parcă sunt înveşmântate în 
straie de duminică şi nimic din ce îţi 
pofteşte inima nu lipseşte. 
Dotări generale: Restaurant, parca-
re proprie, loc de joacă pentru copii, 

piscină interioară încălzită, saună, 
jacuzzi, billiard, tenis masă, jocuri so-
cietate, BBQ, foişor, peluză, bucătărie 
de vară complet echipată la dispozi-
ţia oaspeţilor, teren multifuncţional 
sport cu nocturnă (minifotbal, volley, 
handball, basket, badminton), acces 
gratuit internet wireless în camere 
şi spaţiile publice, parcare gratuită 
supravegheată electronic. 
Dotări camere: Camerele duble stan-
dard: suprafaţa între 19-22 mp, paturi 
twin, tv, acces internet wi-fi, baie cu 
duș, aer condiţionat. Camerele duble 
executive: suprafaţa între 22-25 mp, 
paturi twin, tv, acces internet wi-fi, 
baie cu cadă hidromasaj, aer condi-
ţionat. Apartamentele Duplex: situate 
pe 2 nivele cu scară interioară, fiecare 
nivel cu baie proprie, la parter fiind o 

cameră - living cu canapea extensibi-
lă şi la etaj dormitorul matrimonial. 
Apartamentul este format din bucă-
tărie complet utilată, dormitor matri-
monial cu o canapea extensibilă şi 
living cu canapea extensibilă. 
Număr total camere: 13. Duble: 10 - 
dintre care 8 camere duble standard 
şi 2 camere duble executive. Aparta-
mente: 1. Familiale: 2 - Duplex- uri. 
Observații: Nu se acceptă animale 
de companie. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu: Restaurant La Festin 
(capacitate 50 persoane). Micul de-
jun în sistem bufet suedez, iar prân-
zul şi cina se pot servi a-la-carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
interioară încălzită, saună, jacuzzi, te-
ren multifuncţional sport cu nocturnă 
(minifotbal, volley, handball, basket, 
badminton), loc joacă pentru copii.
Distracţie: Billiard, tenis masă, jocuri 
societate, BBQ, foişor, peluza, bucătă-
rie de vară complet echipată la dispo-
ziţia turiştilor. 
Atracţii turistice: Împrejurimile Cris-
tianului sunt numai bune pentru a fi 
admirate şi vizitate. Te invităm în că-
lătorii de o zi în zonele de interes tu-
ristic din apropiere (Cetatea Râşnov, 
Castelul Bran, bisericile fortificate 
din Prejmer, staţiunea Poiana Braşov, 
etc). Bucuria ţi-o poţi manifesta după 
bunul tău plac şi în locurile faimoase 
pentru distracţie şi adrenalină din 
zonă, cum ar fi Parc Aventura, Paradi-
sul Acvatic, Noua Grădină Zoologică, 
Parcul dinozaurilor, zonă de bungee 
jumping, sau te poţi înfrăţi cu natura 
într-o călătorie cu ATV-ul, cu 4x4, pe 
jos, sau cu bicicleta.

Cristian, judeţul Brașov 

PENSIUNEA CONACUL AMBIENT *****

Tarife începând de la

39,60 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
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Daneș, judeţul Mureș 

DOMENIUL DRACULA ***

Domeniul Dracula din Daneș este for-
mat din Pensiunea Dracula, Centrul 
Ecvestru şi Hanul Dracula.
Pensiunea Dracula aşezată pe cur-
sul Târnavei Mari te aşteaptă într-un 
minunat decor natural, în apropierea 
localității Daneș, la doar câţiva km de 
legendara cetate din Sighişoara... dis-
pune de 26 de locuri în camere twin, 
2 locuri în cameră matrimonială, 1 
cameră superioară (2 locuri). 
Dotări: Grup sanitar propriu, cu duș, 
TV, cablu, piscină în aer liber cu tera-
să, sală de conferințe (70 de locuri): 
video-proiector, flip-chart, internet, TV, 
sală de consiliu (12 locuri), barbeque 
în foişor sau mese câmpeneşti, cu 

produse tradiționale, loc de joacă 
pentru copii, mini-ferma animale, te-
ren minifotbal, masa de ping-pong. 
Centrul Ecvestru este în imediata 
apropiere a pensiunii Daneș şi se 
întinde pe o suprafaţă de 5 hectare 
în care locul central este ocupat de 
activităţile cu şi în jurul calului. O ex-
poziţie permanentă pe teme ecvestre 
completează ambientul identităţii de 
agrement, născută din pasiunea pen-
tru animalul pe care noi îl considerăm 
cel mai frumos şi mai tandru dintre 
toate - calul. Cazare: 22 locuri (pat 
matrimonial), 8 locuri (paturi twin), 2 
camere superioare. 
Hanul Dracula Daneș situat într-un 

loc pitoresc la 6 km de Sighişoara şi 5 
km de Pensiunea Dracula Daneș. Ha-
nul îţi garantează o vacanţă departe 
de griji, un loc unde schimbi telefonul 
mobil cu undiţa de pescuit, blocul din 
cartier cu o pădure magnifică... aici te 
bucuri de clipele minunate petrecute 
în sânul naturii. Totul se întâmplă în 
jurul unui lac păzit de animale sălba-
tice sau domestice ce pot fi admirate 
într-o mică grădină zoologică şi de 
o stână amenajată unde vei redes-
coperi adevăratul concept ‘‘înapoi în 
natură’‘. Cazare (21 de locuri) 5 came-
re triple, 1 cameră dublă, 2 camere 

superioare. 
Dotări: Grup sanitar propriu, cu duș, 
televizor şi cablu TV, locuri amenaja-
te pentru picnic, lacuri pentru pescuit, 
mini-grădină zoologică, mini-insulă cu 
lebede, loc de joacă amenajat pentru 
copii, stână amenajată, lipsă internet 
/ semnal mobil slab.
Dotări generale: Restaurant - 60 lo-
curi, cramă - 60 de locuri, terasă - 65 
locuri. 
Săli de conferinţă: 1 - (70 de locuri): 
video-proiector, flip-chart, internet, 
TV. 
Dotări camere: TV, baie cu duș. 
Număr total camere: 32 Duble: 32 
- 17 camere duble cu pat twin, 12 
camere duble cu pat matrimonial, 3 
camere superioare cu dormitor. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu unde se pot servi spe-
cialităţi româneşti şi internaţionale. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber cu bar şi terasă. 
Distracţie: Echitaţie, plimbări cu tră-
sura sau sania, pescuit sportiv, pisci-
nă în sezon, drumeţii, posibilitatea de 
barbeque.
Atracţii turistice: Cetatea Sighişoa-
ra, Biserica evanghelică fortificată 
Daneș, Rezervaţia de stejar pufos 
Sighişoara, Satul scufundat Bezid, 
Castelul Apaffy - Dumbrăveni.

    

Tarife începând de la

96,90 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul este situat în centrul staţiunii. 
Adresa: Geoagiu-Băi, str. Germisara 
nr 1 B, cod 335450, jud. Hunedoara. 
Hotel Germisara Resort & SPA**** 
s-a impus pe piaţa turismului balnear, 
de wellness şi SPA, devenind o des-
tinație preferată pentru turiştii care 
doresc să beneficieze de calitatea ri-
dicată a serviciilor dintr-o astfel de lo-
caţie. De asemenea, Hotel Germisara 
Resort & SPA a devenit locul preferat 
de organizare de conferinţe, şedinţe, 
team-building, pentru multe compa-

nii importante din ţară şi străinătate. 
Dotări generale: Restaurant - 200 
locuri, parcare proprie, internet, două 
lifturi, detectoare de fum şi sistem de 
prevenire a incendiilor în toate spaţi-
ile publice şi în camere, două baruri, 
terase, birou de informaţii, schimb 
valutar, serviciu de lustruit pantofii pe 
fiecare etaj. Fumatul în camerele de 
hotel nu este permis. 
Săli de conferinţă: 4 - Belvedere 
- 200 locuri, Decebal - 90 locuri, Tra-
ian - 60 locuri, Burebista - 25 locuri. 

Sălile sunt dotate cu: videoproiector, 
retroproiector, ecran de proiecţie, flip-
chart, sistem propriu de sonorizare, 
laptop, aer condiţionat. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, balcon, internet, halat de baie, 
telefon. 
Număr total camere: 144. Duble: 137 
- dintre care 93 camere cu pat dublu 
şi 44 camere cu pat matrimonial. 
Apartamente: 7 - dintre care 1 aparta-
ment pentru persoane cu dizabilităţi. 
Apartamentul este compus din living 
şi dormitor. 
Observații: Taxa de staţiune care re-
prezintă 1% din valoarea primei nopţi 
de cazare se achită separat la recep-
ţia hotelului în ziua sosirii. Check-in 
începând cu orele 16:00, check-out 

până la orele 12:00. 
Servicii: Spălătorie, călcătorie, rent-
a-car, excursii la obiective turistice, 
închiriere ATV, transpot la / de la ae-
roport, room - service 24 ore, coafor. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul Feel the Flavours, categoria 
4 stele, mic dejun în sistem bufet 
suedez, prânzul şi cina în sistem a la 
carte’’. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, piscină acoperită, piscină cu 
apă termală, SPA, baza tratament, so-
lar, masaj, aroma-terapie, saună. 
Tratament: Împachetări cu parafină, 
înot terapeutic, masaj medical sau 
reflex, kinetoterapie, hidroterapie, ca-
binet inhalaţii - individuale şi de grup 
- electroterapie - terapie de înaltă 
frecvenţă, magnetoterapie, laser tera-
peutic, ultrasunete, EKG, spirometrie, 
bilanţ articular şi muscular. Turiştii 
trebuie să prezinte la hotel dovada 
de asigurat (adeverinţă de la locul de 
muncă sau cupon de pensie) şi bilet 
de trimitere tip pentru servicii medi-
cale în sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate. În caz contrar, serviciile 
de tratament vor fi încasate la tarif 
de turist neasigurat iar turistul va fi 
obligat să achite diferenţa la recepţie. 
Atracţii turistice: Mănăstirea Prislop 
(Haţeg – 50 km faţă de Municipiul 
Deva), Biserica de la Densuş, Cetatea 
Dacică Costeşti (la 18 km), Mănăs-
tirea Prislop, Cetatea Alba Iulia (45 
km), Cetatea Devei (45 km), Castelul 
Corvineștilor (45 km), Cetatea Blidaru 
(la 22 km de Orăştie), Piatra Roşie (la 
30 km de Orăştie) şi Grădiştea Mun-
celului (la 39 km de Orăştie).

Geoagiu Băi, judeţul Hunedoara 

HOTEL GERMISARA ****

Tarife începând de la

130,28 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Lacu Roșu, judeţul Harghita 

HOTEL LACU ROȘU ***

Dotări generale: Restaurant - 250 
locuri, parcare proprie, internet - Wi-
Fi gratuit, animalele de companie 
acceptate - taxă animal de comanie 
talie mică 33 Lei / zi, bar de zi, terasă, 
souvenir shop, supermarket. 
Săli de conferinţă 1. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, internet, uscător de păr. 
Număr total camere: 44, Single: 4, Du-
ble: 36 Apartamente:  4 - apartamen-
tul este compus din living şi dormitor.
Distracţie: Plimbări şi drumeţii în îm-
prejurimi.
Atracţii turistice: Lacul Sfânta Ana: 
Lacul Sfânta Ana este cea mai splen-
didă comoară naturală a Ţinutului 
Secuiesc, fiind unicul lac vulcanic 
din Europa Centrală şi de Est, format 
pe fundul craterului sudic al masivu-
lui Ciomatu. Spre nord, aproape de 
lac, în celălalt crater se află Tinovul 
Mohos, o rezervație naturală care 
adăposteşte plante rare şi unice, re-
licte glaciare. Cele două cratere sunt 
incluse în aria protejată Natura 2000 
„ROSCI0248 Lacul Sfânta Ana - Tino-
vul Mohos”. Se află la o altitudine de 
950 metrii deasupra nivelului mării. 
Lacul cu o formă de paleta de pictor 

are o suprafață de 19,3 de hectare, 
o circumferință de 1617 metri şi o 
adâncime generală de 4 metri. Lacul 
nu are izvor, apa lacului este acumu-
lată din precipitații, în special zăpezi-
le munților dimprejur care se topesc 
primăvara. Lacul este separat de Ti-
novul Mohos, mlaştina de turbă doar 
de o coamă îngustă. Fauna şi flora la-
cului este săracă din cauza lipsei de 
nutrienți. Pe malul de nord, nord-vest 
lacul a început să se umple, fundul 
lacului este acoperic de un strat gros 
de nămol. 
Lângă lac se află capela Sfânta Ana 
unde în fiecare un pelerinaj este or-
ganizat pe ziua Sfântei Ana cu par-
ticiparea a mii de Catolici religioşi. 
Castelul Lázár Lăzarea Este aşezată 
la 6 km nord de Gheorgheni, pe par-
tea sudică a muntelui Szármány. În-
temeierea localității datează cândva 
între secolele XII-XIII. Denumirea şi-a 
căpătat probabil din numele original 
al muntelui: Szár (-hegy). Existența 
localității este în strânsă legătură cu 
istoria familiei Lázár. Spre deosebire 
de o cetate, care înseamnă edificiu 
întărit printr-un sistem de fortificații 
care deserveşte scopuri administrati-

ve şi militare, castelul e perceput ca 
o clădire mare, medievală, prevăzută 
cu turnuri şi cu creneluri, înconjurată 
de ziduri şi de şanțuri, care servea 
ca locuință seniorilor feudali. Ca în 
majoritatea cazurilor a castelelor 
în Transilvania sau Europa, clădirea 
predecesoare castelului a fost un 
aşa-numit donjon sau turn de locu-
ință. Turnul de locuință din castelul 
Lázár datează din anul 1450. Caste-
lul Lázár, situată aproape de centrul 
satului Lăzarea, este unul dintre cele 
mai frumoase exemple a arhitecturii 
renascentiste din Transilvania. Cas-
telul cu creneluri totodată a fost una 
dintre cele mai atractive reşedințe 
nobiliare din secolul al XVII-lea din 
Transilvania.În holul cu boltă în ogiva 
există inscripții cu litere gotice din 
anul 1532. Zidul de incintă este do-
tată cu patru bastioane. Intrarea în 
curtea castelului se face prin turnul 
de poartă pe latura sudică. 
Cheile Bicazului: Cheile s-au format 
prin erodarea calcarelor mezozoice 
mai puțin dure. Asocierea tipurilor 
de roci diferit colorate şi variate ca 
formă şi alcătuire, întâlnite pe tra-

seul Bicazu Ardelean – Lacu Roșu, 
face că imensa despicătură a văii 
Bicazului să constituie unul din cele 
mai remarcabile trasee turistice din 
Carpați. Cheile sunt străjuite de cul-
mile: Ucigaşul, Piatra Altarului (Turnul 
Bardosului), Suhard. Pe unele stânci 
există trasee pentru practicarea al-
pinismului. În zonă se pot admira 
şi alte obiective turistice atractive: 
Lacul Roşu, Cheile Sugaului, Cheile 
Laposului, Cheile Cupasului, Peştera 
Munticelu. Regiunea Lacu Rosu-Chei-
le Bicazului oferă una dintre cele mai 
importante terenuri de cățărare pe 
stâncă. Stâncile sunt formate din cal-
car, iar în urma eroziunii şi a mişcări-
lor tectonice s-au format crăpături şi 
scorburi, astfel zona a devenit perfec-
tă pentru cățărarea pe stâncă. 
Lacul Roşu (Ghilcos): Lacul Roşu 
(Ghilcos) este unul dintre cele mai re-
numite lacuri al Ţinutului Secuiesc şi 
este situat la altitudinea de 938 m în 
partea centala al munțiilor Hăşmaş. 
Lacul se afla la 26 km de municipiul 
Gheorgheni, pe drumul național 12/C 
în stațiunea cu aceiaşi nume. Lacul 
s-a format în vara anului 1837 sau 
1838 când grohotişul acumulat pe 
versantul nordvestic al masivului 
Ghilcos s-a alunecat creând un ba-
raj natural împiedicând scurgerea 
paraielor din vale. Vraja deosebită a 
Lacului Roşu (Ghilcos) este amplifi-
cată de mulțimea trunchiurilor goale 
ale brazilor de odinioară care ies din 
apă, străpungând imaginea Suhar-
dului Mic reflectat în oglindă lacului. 
În jurul formării lacului s-au născut 
mai multe legende. În urma călă-
toriilor lui Orbán Balázs a scris mai 
multe legende, dar nu menționează 
nici un mit despre Lacul Roşu. Prima 
dată Urmánczy Nándor scrie despre 
legenda Lacului Roşu în descrierea 
unei călătorii, în care descrie poves-
tea unui secui bătrân.

   

Tarife începând de la

19,41 Euro/ 
persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, loc de joacă pentru copii. 
Săli de conferinţă: 1.
Dotări camere: TV, baie cu cadă, baie 
cu duș, balcon Duble: 6 - 2 paturi mini-
duble (pat 160x200), 4 camere twin
Apartamente:  5 - 3 apartamente cu 
2 camere (pat matrimonial + 2 paturi 

twin), 2 apartamente 4 locuri (pat ma-
trimonial + colţar extensibil), Triple: 2 
- 3 paturi separate, Garsoniere: 2 - 2 
paturi twin şi o canapea extensibilă.
Servicii masă: Masa se serveşte în 
restaurantul propriu. Restaurantul 
dispune de 80 de locuri pentru ser-
virea mesei, precum şi de un spaţiu 

generos pentru dans. Este ideal şi 
pentru evenimente organizate: mese 
festive, cocktailuri, mese de afaceri, 

nunţi, botezuri. Bucătăria tradiţională 
românească este plăcut completată 
de autenticitatea decorului transilvă-
nean.
Fitness/Wellness/Sport: Teren sport 
mixt - teren de sport (fotbal, tenis 
câmp, volei), sala fitness, masa biliard, 
ping pong. 
Centru SPA: Piscină interioară şi în-
călzită, jacuzzi-cu apă dulce şi sărată, 
saună uscată, umedă, bar, cameră de 
relaxare.
Atracţii turistice: În sezonul estival 
se asigură asistență turistică gratuită 
pentru excursii în zonă. 
Contra-cost se pot asigura: Excursii 
cu ghid ghid montan profestionist, 
care vă va oferi informaţii despre 
zona parcursă, obiectivele natural 
vizitate, educaţie în protejarea me-
diului montan şi nu în ultimul rând, 
siguranţă. Putem organiza iniţiere 
în escaladă la stâncă, fie că au mai 
încercat sau nu acesta activitate. 
Echipamentul specific activității şi 
instruirea aferentă vor fi asigurate.

Muntele Băișorii, judeţul Cluj 

PENSIUNEA ANDREEA ****

Tarife începând de la

128,25 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Ocna Sibiului, judeţul Sibiu 

HOTEL ȘTRAND **

Dotări generale: Restaurant cu o ca-
pacitate de 180 de locuri şi o terasă de 
150 de locuri, parcare proprie păzită. 
Săli de conferinţă: 1. 
Dotări camere: TV, baie cu duș. 
Număr total camere: 25 Single: 2 
Duble: 23 - duble twin 2* cu balcon 
şi duble matrimoniale 3* fără balcon 
Observații: Pentru tratament nu este 
nevoie de trimitere de la medicul de 
familie, medicul specialist sau dova-
da de asigurat, tratamentul nefiind 
compensat de Casa de Asigurări de 
Sănătate. 
Servicii masă: Se acordă în restau-

rantul unităţii în sistem a la carte, loc 
ideal pentru organizarea de mese fes-
tive, întruniri şi sejururi în grup. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
în aer liber 3 bazine cu apă sărată, 
piscină acoperită, sală fitness, sală 
gimnastică.
Tratament: Baza de tratament dis-
pune de o sală de gimnastică pentru 
recuperare şi întreţinere precum şi 
de o piscină acoperită cu apă sărată, 
saună umedă, saună uscată, jacuzzi, 
masaj şi reflexoterapie. Piscină inte-
rioară cu apă sărată, în concentraţie 
de 160-200 g/l şi încălzită la tempe-

ratura de 31-33 grade C. Bazinul are 
dimensiuni de 10/20 m şi o adâncime 

de la 1-2,5 m. Accesul la piscină se 
face prin exterior, 50m distanţă. 
Noua bază de tratament face posibi-
lă aplicarea, cu rezultate excelente, 
a procedurilor de: hidroterapie, bal-
neoterapie, mecanoterapie, kinetote-
rapie, pneumoterapie, termoterapie, 
electroterapie. Se tratează astfel 
afecţiuni ale aparatului locomotor, 
ale sistemului nervos periferic şi 
afecţiuni ginecologice. 
Distracţie: Organizarea de mese fes-
tive. 
Atracţii turistice: Biserica Brânco-
veanu din Ocna Sibiului, Biserica ro-
mano-catolică Sf. Ioan Nepomuk din 
Ocna Sibiului, Lacul fără fund, Centrul 
Sibiului, Parcul Naţional Cozia, Re-
zervaţia Naturală Arpășel, Cetatea 
Făgăraş.

     

Tarife începând de la

141,36 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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ARSENAL PARK este un complex de 
vacanţă cu 3 stele pe epoleţi, cel mai 
întins din România şi unul din puţine-
le obiective cu temă militară din Eu-
ropa. ARSENAL PARK a creat o nouă 
formă de viaţă militară: Soldatul de 
vacanţă. În perimetrul fostei fabrici 
de armament de la Orăştie s-a păstrat 

spiritul bărbătesc şi atmosfera de ca-
zarmă, dar s-a înlocuit instrucţia cu 
distracţia: fără plantoane, fără trezire 
cu trompetist, fără târâş pe coate, 
doar program de voie.
Dotări generale: Golurile din stomac, 
apărute în focul misiunilor, se poto-
lesc la popotă. Capacitate: 100 de 

persoane. Sala de mese distinsă este 
flancată de două terase destinse, toa-
te deservite de personal în uniformă. 
Cu tot respectul cuvenit ofiţerilor de 
rang înalt. 
Săli de conferinţă: O sală cu capaci-
tate de 200 persoane. 
Număr total camere: 47 din care du-
ble: 40 - camerele ofiţerilor, camera 
militarului - tip bunker, cameră cu pat 
pe afet de tun, cameră în TAB. Apar-
tamente:  4 - apartamentele colonei-
lor (4 adăposturi de lux în vile duplex). 
Vile: 3 - vilele generalilor.
În camere, mobilierul militar a fost 
recondiţionat. Ambianţa aspră de al-
tădată e mult îndulcită, totuşi există 

o divizie şi pentru amatorii care n-au 
făcut armată, dar vor să vadă cum 
era. Lor le este dedicată camera tip 
bunker, dormitorul în burtă de TAB 
sau patul pe afet de tun.
Servicii masă: Pe cât de disciplinaţi 
sunt chelnerii, pe atât de „indiscipli-
nat” este meniul; Fasolea cazonă la 
cazan e acum depăşită numeric de 
felurite bucate. Pe stil vânătoresc: 
grătar la foc de tabără cu cartofi 
copţi în jar sau pe stil ardelenesc, 
faimoşii virsli de Brad ori de Sălaşu, 
balmoş ori brânză frământată, plăcin-
te tradiţionale umplute cu varză, cea-
pă, carne sau prune. Turul de forţă în 
bucătăria locală nu se poate încheia 
fără un strop de afinata sau ţuica 
(permise acum în unitate).
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, SPA - piscină interioară, 3 
saune, saună cu aburi, duşuri tema-
tice, salon de masaj, sală de relaxare, 
teren tenis, teren sport mixt, sala fit-
ness, biciclete - contra cost.
Distracţie: Muzeu militar în aer liber, 
teren de joacă într-un cadru natural 
dezarmant, tabără de antrenament, 
bază de expediţii turistice, poligon 
pentru trageri, AIRSOFT sau Paint-
ball, ATV, drezină, parapantă, jeep 
offroad, cicloturism, golf, echitaţie, 
heliport, terenuri de sport.  Infrastruc-
tura parcului permite simularea a di-
ferite situaţii de război: lupte de ghe-
rilă urbană în clădiri şi bunkare, scene 
de comando prin pădure, război de 
tranşee pe dealurile accidentate, am-
buscade, luări de ostatici.

Orăștie, judeţul Hunedoara 

ARSENAL PARK RESORT ***

Tarife începând de la

141,68 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Păltiniș, judeţul Sibiu 

HOHE RINNE HOTEL & SPA ****

Dotări generale: Restaurant 150 lo-
curi, parcare proprie, acces persoane 
cu dizabilităţi, terasă 100 locuri, co-
nexiune internet, centru de închiriat 
schiuri - clăpari. 
Săli de conferinţă: 2. Sala mare - 120 
de locuri şi sala mică 40 locuri.

Dotări camere: TV LED, minibar, baie 
cu duș, balcon, internet, telefon. 
Număr total camere: 88, Single: 3, 
Duble: 72 - dintre care 17 camere 
matrimoniale, 55 camere twin, Triple: 
4, Familiale: 10 - family suite, Garso-
niere: 3. 

Servicii: Servicii suplimentare contra 
cost: Saună, masaj, jacuzzi, fitness. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant propriu, categoria 3 stele, 
în sistem bonuri valorice. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină aco-
perită - adâncime 1.4 m, teren sport 
mixt, sală fitness, saună, jacuzzi, 2 
pârtii de schi: Onceşti I (dotată cu 
telescaun şi nocturnă) şi Onceşti II 
(dotată cu teleschi). La Păltiniş turiştii 
pot opta pentru trasee montane ce îi 
îndrumă spre inima şi vârful muntelui, 
prin păşuni şi fânețuri, pe dealuri line 
(fiind marcate 4 trasee în circuit). 
Distracţie: Discotecă, mese de bili-
ard.

     
 

Tarife începând de la

171,02 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul este situat în apropierea pâr-
tiei de ski şi a telescaunului. 
Adresa: Staţiunea Păltiniş, jud. Sibiu. 
Hotelul CINDREL s-a renovat complet 
între anii 2005 - 2008, toată dotarea şi 
utilarea lui fiind de ultima generaţie.
Confort, elegantă, bun gust - acestea 

sunt notele cu care vă întâmpină pe 
dumneavoatră, OASPEŢII hotelului. 
Fie doriţi să petreceţi clipe de relaxa-
re într-un cadru natural spectaculos 
şi să vă lăsaţi cuprinşi de linişte şi aer 
curat, fie doriţi să organizaţi activităţi 
de pregătire profesională, cursuri, se-

minarii, vă stă cu drag la dispoziţie.
Dotări generale: Restaurant 100 lo-
curi, parcare proprie supravegheată 
video gratuită, bar de zi aflat la parter, 
sală de internet, garderobă pentru 
echipament schi. 
Săli de conferinţă: O sală cu capaci-
tate de 80 locuri, dotată cu: videopro-
iector, ecran de proiecţie, flipchart, 
sistem audio cu microfoane fără 
fir, conexiune la Internet prin cablu, 
posibilitate închiriere laptop, DVD 
PLAYER şi LCD. 

Dotări camere: TV LCD cu 40 progra-
me, DVD player, minibar - utilat, seif, 
baie cu duș - camerele superor dis-
pun de cabină de duș cu hidromasaj, 
balcon, internet - prin cablu, uscător 
de păr, telefon, acces în cameră pe 
bază de card magnetic, halat şi pa-
puci de baie, climatizare peronalizată 
în fiecare cameră. Apartamentele dis-
pun de jacuzzi. 
Număr total camere: 45. Duble: 43 
- dintre care 17 camere standard cu 
două paturi, 23 camere superior cu 
două paturi. Apartamente: 5 - apar-
tamentul este compus din living şi 
dormitor. 
Observații: Check-in începând cu 
orele: 14:00; check-out până la orele: 
12:00. Accesul este gratuit la piscina 
interioară, la biliard, tenis de masă, 
sală de fitness, internet în fiecare ca-
meră, parcare supravegheată video 
gratuită. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu, micul dejun este inclus 
în tarif iar prânzul şi cina în sistem 
„a la carte”. Opţional masa în cont - 
prânz sau cina 55 Lei / zi / persoană. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită, sală fitness, saună uscată, 
masaj, tenis de masă. 
Distracţie: Sală billiard - contra cost 
(10 lei / oră). 
Atracţii turistice: Casa Memoriala 
Constantin Noica, Rezervaţia Iezerele 
Cindrelului.

Păltiniș, judeţul Sibiu 

HOTEL CINDREL ***

Tarife începând de la

89,10 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Păltiniș, judeţul Sibiu 

Păltiniș, judeţul Sibiu 

PENSIUNEA RAFAEL ****

PENSIUNEA PERLA PĂLTINIȘULUI ****

Dotări generale: Restaurant - 30 de 
locuri în interior 120 de locuri pe tera-
sa exterioară, parcare proprie - pentru 
20 de autoturisme, loc de joacă pen-
tru copii, internet.
Săli de conferinţă: 1 - Situată la 

mansarda pensiunii doată cu vide-
oproiector, ecran de proiecţie, flip-
chart, DVD-player.
Dotări camere: TV, baie cu duș, in-
ternet.
Număr total camere: 12, Duble: 7 
- din care 4 matrimoniale şi 3 twin, 
Apartamente: 1 - family suite, Triple: 
4.
Servicii: Activităţi gratuite indoor: 
Tenis de masă, Wii, şah, joc de table, 
remmy, sală petrecere; outdoor: loc 
de joacă pentru copii, badminton, vo-
lei, hărţi drumeţie. 
Activităţi contra cost: Plimbări cu 
4x4, drumeţii cu ATV-ul, zbor cu para-
panta în tandem, tir cu arcul la ţintă, 
tir cu puşca de paintball, traversare 
pe tiroliană, panou artificial de esca-
ladă, închiriere bicicletă, muzică kara-
oke, picnic.
Servicii masă: Între orele 8:30 - 10:30 
micul dejun se serveşte în restauran-
tul de la parterul pensiunii.

Dotări generale: Restaurant 150 
locuri, internet WIFI, 3 terase, sală 
clăpari. 
Săli de conferinţă: 2. O sală confe-
rinţe cu capacitate de 30 - 60 locuri, 
dotată cu: proiector, flip chart şi o 
sală de şedinţe cu capacitate de 10 
- 15 locuri.
Dotări camere: TV, baie cu duș. 
Număr total camere: 32, Duble: 26 - 
dintre care 9 camere dublă la 3 mar-

garete şi 17 camere la 4 margarete, 
Apartmente junior: 1- apartament 
pentru 4 persoane clasificat la 3 
margarete, Triple: 5 - clasificate la 3 
margarete. 
Servicii: Excursii şi drumeţii pe tra-
see marcate, lecţii de ski, plimbări cu 
ATV (doar cu rezervare în prealabil). 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Perla Păltinișului, catego-
ria 2 *. 
Fitness/Wellness/Sport: Teren sport 
mixt - cu nocturnă, biciclete - contra 
cost, saună. 
Distracţie: Sală de biliard, jocuri: ta-
ble, şah, cărţi. Pensiunea dispune de 
o sală de petreceri echipată cu muzi-
că şi calculator.

  

  

Tarife începând de la

82,13 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

Tarife începând de la

70,56 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Adresa: Strada Poiana Soarelui, Nr. 2, 
Poiana Braşov, Jud. Braşov. 
Complexul Monterai vă oferă cazare 
în doisprezece vile ce se remarcă prin 
amenajările de înaltă calitate şi deco-
raţiuni deosebit de rafinate pentru a 
întregi visul vacanţei perfecte. Eva-
daţi din tumultul vieţii cotidiene într-o 

oază de relaxare, odihnă, şi totodată 
un loc de petrecere a timpului liber 
împreună cu familia sau prietenii. 
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie - gratuită, în limita locurilor 
disponibile, internet - wi-fi, terasă, 
zonă recepţie, bar. 
Săli de conferinţă: 1. Capacitate de 

până la 160 de persoane. Este dota-
tă cu flipchart, ecran de proiecție şi 
retroproiector, pupitre individuale şi 
pupitru pentru orator, 5 LCD-uri în se-
rie, DVD, acces gratuit la internet wi-
reless şi acces la terasa cu panoramă 
asupra Poienii Mici. 
Dotări camere: Toate camerele sunt 
dotate cu mobilier de cea mai bună 

calitate precum şi fotolii / canapele 
din piele, TV /LCD şi frigider - minibar, 
băile au cabină de duș sau jacuzzi şi 
uscător de păr. 
Garsonierele sunt cu un pat dublu şi 
una sau două canapele extensibile, 
baie cu cabină de duș sau jacuzzi şi 
uscător de păr. Junior suite sunt cu 
2 paturi matrimoniale, canapea ex-
tensibile, fotolii şi baie cu jacuzzi şi 
uscător de păr. 
Apartamentele sunt cu unu până la 
trei dormitoare şi au paturi matrimo-
niale şi canapele extensibile, fotolii, 
unele au şi birou, baie cu cabină de 
duș sau jacuzzi şi uscător de păr. 
Vile: 12 - Complexul Monterai dispu-
ne de 12 vile cu amenajări de înaltă 
calitate şi decoraţiuni rafinate pentru 
o vacanţă perfectă. Fiecare vilă dis-
pune de spaţiu verde, terasă la parter 
şi balcoane la etaje, oferind privelişte 
asupra Poienii Mici.
Servicii masă: Se acordă în resta-
urantul propriu, în regim a-la-carte; 
capacitate 60 de persoane. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA. Sau-
nă, sală fitness. 
Atracţii turistice: Castelul Bran, Cas-
telul Peleş, Cetatea Râşnov, Biserica 
Neagră.

Poiana Brașov, judeţul Brașov 

COMPLEX MONTERAI ***

Tarife începând de la

138,60 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
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Poiana Brașov, judeţul Brașov 

HOTEL ALPIN / APARTHOTEL ALPIN / ALPIN CASA ****

Dotări generale: Restaurant Tosca 
200 locuri şi decorat în stil clasic, A 
Propos, Forest Lounge, parcare pro-
prie, acces persoane cu dizabilităţi, 
loc de joacă pentru copii -in interiorul 
hotelului şi în grădină, internet, terasă 
exterioară, magazin, garderobă schi, 
club bar, schimb valutar, concert de 
pian zilnic în Athrium Lounge, Hotel 
Alpin vă aşteaptă cu 41 de spaţii spe-
cial amenajate pentru acomodarea 
optimă a unui număr cuprins între 10 
şi 500 de persoane (aranjament tea-
tru). Toate sălile de conferinţe pun la 
dispoziţie Internet gratuit prin cablu 

şi wireless. Sălile au fost gândite şi 
echipate ca să ofere toate condiţii-
le necesare organizării cu succes a 
oricărui tip de eveniment: conferinţe, 
prezentări, workshop-uri, simpozioa-
ne, seminarii, programe de team buil-
ding, şcolarizări, evenimente sociale 
cu până la 700 invitaţi. 
Dotări camere: TV plasmă, minibar, 
baie cu cadă, balcon, internet prin 
cablu şi wi-fi, uscător de păr, telefon 
internaţional, mobilier din lemn ma-
siv. Apartamentele executive dotate 
cu televizor/ plasmă, telefon cu cone-
xiune internaţională, minibar, internet 

prin cablu şi wi-fi, terase, grupuri sani-
tare cu cadă şi uscător de păr; toate 
cu două dormitoare (unul cu două 
paturi şi unul cu pat dublu), fiecare 
cu grup sanitar propriu, unul cu cadă 
jacuzzi, celălat cu duș, living şi terasă 
commune, pot fi utilizate în următoa-
rea structură: regim family (maxim 
4 pers în 2 dormitoare individuale, 
fiecare cu baie şi vestibul propriu, cu 
living, mini-bucătărie şi terase comu-
ne); junior (1 dormitor cu baie proprie, 
living şi terasă); 2 camere single sau 
duble, complet separate, fiecare cu 
baie şi vestibul propriu, cu un living şi 
terasă comune.  
Număr total camere: 254 din care 
140 duble, 141 apartamente dintre 
care 114 sunt apartamente executive 
compuse din living şi dormitor. 
Servicii: Spălătorie, călcătorie, în-
chiriere material schi (contra cost), 
room service. Grădiniţă gratuită. 
Servicii masă: Se serveşte în cadrul 
celor trei restaurante: Tosca, A Pro-
pos şi Forest Lounge astfel: micul 
dejun în sistem bufet, restul meselor 

în sistem fișă cont a la carte. 
Facilităţi copii: Grădiniţă cu personal 
calificat - gratuit pentru clienţii cazaţi 
în hotel. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită - semi-olimpică, SPA - Cen-
trul Spa Vitarium, sală fitness, saună, 
saloane de masaj, reflexoterapie, hi-
dromasaj şi aqua experience. Centrul 
Spa Vitarium te invită să descoperi în 
cadrul Hotel Alpin Poiana Braşov**** 
locul perfect pentru ritualuri de rela-
xare care să-ţi răsfeţe simţurile şi să 
te reconforteze. 
Tratament: YASHI DÔME permite 
eliminarea până la 600 de kilocalo-
rii (în unele cazuri mai mult). Cer-
cetările au demonstrat că celulele 
corpului nostru sunt receptive la 
undele infraroşii eşalonate între 4-25 
micrometri. Undele infraroşii lungi 
organice B-Carbon ale IYASHI DÔME 
emit infraroşii cu lungime de 5- 20 
micrometri corespunzând perfect or-
ganismului nostru. Beneficiile IYASHI 
DOME pentru sănătate - eliminarea 
prin transpiraţie a toxinelor acumu-
late, a metalelor grele (tehnologia 
ceramică / titan a IYASHI DÔME - are 
proprietatea de descompunere a to-
xinelor). - purificarea, regenerarea şi 
înfrumuseţarea corpului (căldură în 
profunzime, până la 40 mm sub piele) 
- scăderea eficienta în greutate (tran-
spiraţie prin emisie de unde infraroşii 
organice pornind de la o BAZĂ VE-
GETALĂ, produsă de IYASHI DÔME), 
relaxarea, eliberarea de stress, refa-
cerea echilibrului organismului care 
ajută la energizarea, revigorarea să 
şi contribuie la reinstalarea stării de 
bine. Hotel Alpin deţine primul aparat 
de acest gen din România! 
Distracţie: Club Alpin, jocuri, proiec-
ţie film.

     
  

Tarife începând de la

29,68 Euro
/ persoană / noapte / loc în 
cameră dublă cu mic dejun 

/ Casa Alpin sejur minim 
5 nopți
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Renovată complet în 2017, Ana Hote-
ls Bradul recreează atmosfera nobilă 
de conac de odinioară. Caracterul 
distins al designului este dat de esen-
țe naturale prețioase precum stejarul 
masiv şi marmură de Carrara, înno-
bilate de texturi catifelate, dar şi de 
peisajul montan maiestuos ce com-

pletează cu succes experiența unei 
şederi la Ana Hotels Bradul.
Dotări generale: Restaurant - Clasic, 
Opera&Armony, bar Champions Club, 
magazine, garderobă echipament 
sportiv, lift, coafor. 
Săli de conferinţă: 12. Ana Hotels 
pune la dispoziţie 12 săli de conferin-

ţă: Sala Făgăraș - 280 locuri, Retezat 
- 60 locuri, Piatra Craiului - 20 locuri, 
Negoiu - 35 locuri, Ciucaș 1 - 130 lo-
curi, Ciucaș 2 - 70 locuri, Restaurant 
Sport - 250 locuri, Postăvarul - 70 
locuri, Dara - 15 locuri, Coștila - 15 
locuri, Terasa Restaurant Sport - 100 
locuri. 
Dotări camere: TV - flat-screen TV 
HBO şi CNN, saltea ergonomică Vo-
glauer, pilotă şi perne, minibar, seif, 
baie cu cadă şi duș, uscător de păr, 
oglindă pentru machiaj, internet - wi-
reless.
Număr total camere: 48. Duble: 46 
- STANDARD - 17 camere cu două 
paturi, camerele Twin sunt dotate cu 
TV LCD şi internet WiFi, iar paturile 
twin se pot uni pentru a deveni con-
fortabile paturi King şi 15 camere cu 

pat dublu, decorate în culori natura-
le şi esenţe nobile, camerele Queen 
dispun de întreg confortul pentru un 
sejur relaxant în inima munţilor: de la 
patul matrimonial cu saltele ergono-
mice Voglauer, la TV LCD şi acces la 
internet WiFi, DELUXE - 14 camere cu 
o splendidă panoramă spre pădurile 
de brazi, aceste camere cu suprafeţe 
generoase se remarcă prin interiorul 
elegant de tip mansardă. Camerele 
Deluxe sunt dotate cu fotoliu şi cana-
pea extensibilă, TV LCD, zonă de lucru 
cu internet WiFi, ele putând deveni şi 
un confortabil duplex. Apartamente 
junior: 2 - Compuse dintr-un dormitor 
şi o luminoasă zona de living, aparta-
mentele sunt dotate cu fotolii şi 2 ca-
napele extensibile care pot fi folosite 
că pat suplimentar. Accesul la TV LCD 
şi o zonă de lucru cu internet WiFi se 
numără printre facilităţile pe care le 
pune la dispoziţie Junior Suite. 
Observații: Nu se acceptă accesul cu 
animale de companie. 
Servicii şi facilităţi: Închiriere echi-
pament sportiv - ski / snowboard / 
biciclete / paint ball, închirere ATV. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Sport, categoria lux, micul 
dejun în sistem bufet suedez, dejun şi 
cina - fişă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: Masaj, sau-
nă, jacuzzi, centru de echitaţie, stadi-
on de fotbal, ski, snowboard. 
Distracţie: Club Champions Club, 
Pub Ana, biliard, tenis de masă, 
bowling, parapantă, paint-ball. 
Atracţii turistice: Braşov - Biserica 
Neagră, Biserica Sfântul Nicolae, 
Cerbul Carpatin, Cetatea Brașovului; 
Cetate Râşnov, Castelul Bran, Muzeul 
Peleş şi Mănăstirea Sinaia.

Poiana Brașov, judeţul Brașov 

HOTEL BRADUL ****

Tarife începând de la

46,17 Euro
/ persoană / noapte 

/ loc in cameră dublă 
standard cu mic dejun
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Poiana Brașov, judeţul Brașov 

Poiana Brașov, judeţul Brașov 

HOTEL PIATRA MARE ****

HOTEL RIZZO BOUTIQUE ****

Hotelul este situat în cel mai înalt 
punct al stațiunii Poiana Brașov.
Adresa: Poiana Brașov, Hotel Piatra 
Mare, cod 500001, jud. Brașov.
Hotelul PIATRA MARE este o destina-
ție perfectă pentru dumneavoastră, 
oaspeții vor fi impresionați de fru-
musețile naturii, de confortul și stilul 
hotelului.

Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
cadă - apartamentele sunt dotate 
cu jacuzzi, balcon, uscător de păr, 
telefon. 
Număr total camere: 185, Single11, 
Duble:  136 - dintre 94 camere cu 
două paturi şi 42 camere cu pat king 
size.Apartamente: 29 - apartamentul 
este compus din living şi domitor. 
14 apartamente matrimoniale şi 15 
apartamente standard. 1 penthouse, 
Garsoniere: 9 
Servicii: Primirea corespondenței şi a 
mesajelor, trezirea turiştilor, comenzi 
pentru taxi. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Piatră Mare, categoria 4 
stele, micul dejun în sistem bufet su-
edez, dejun şi cină în sistem meniu „a 
la carte”. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită, sală fitness, saună, masaj 
profesionist.

Hotelul este situat pe Strada Valea 
Lungă, Nr. 8, stațiunea Poiana Brașov.
Adresa: Poiana Brașov – Str. Valea 
Lungă Nr.8
Rizzo Boutique Hotel este adăpos-
tit printre brazi în stațiunea Poiana 
Brașov, situat pe creasta Munților 
Carpaţi. Hotelul oferă schiorilor și că-

lătorilor ce doresc să se bucure de o 
atmosferă liniştită și de un loc plăcut 
într-un decor pastoral.
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie - gratuită, internet. 
Săli de conferinţă: 4 - complet uti-
late şi care oferă posibilităţi diver-
se pentru organizarea convenţiilor, 
conferinţelor sau a evenimentelor 
de familie, inclusiv o sală care poate 
găzdui până la 120 de persoane şi 
servicii de catering. 
Dotări camere: TV - LCD, seif, baie cu 
cadă, internet. 
Număr total camere: 62. Duble: 54, 
Apartamente: 8 - Apartamentul este 
compus din dormitor, living cu cana-
pea extensibilă, bucătărie şi bar. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Rizzo, categoria 4* care 
include o sală de mese elegantă cu 
vedere spre o frumoasă pădure de 
brad. O bucătărie modernă de înaltă 
calitate permite satisfacerea unei va-
rietăți de gusturi. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină aco-
perită - încălzită, SPA - saună, masaj, 
jacuzzi.

     

   

Tarife începând de la

148,40 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

Tarife începând de la

33,60 Euro/ 
persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
(cazare minim 4 nopți 

cu mic dejun)
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Hotelul RUIA se află în cea mai popu-
lară stațiune montană din România, 
Poiana Brașov.
Adresa: Strada Poiana Ursului, Nr. 49, 
Poiana Brașov, Jud. Brașov.
Hotelul RUIA se află în cea mai popu-
lară stațiune montană din România, 
Poiana Brașov. Situată la o altitudine 

de 1030 m, Poiana Brașov reprezintă 
principalul punct de atracție turistică 
pe timpul verii, dar mai ales iarna 
pentru condițiile deosebite de prac-
ticare a sporturilor de iarnă. Situat 
într-o zonă cu multă liniște și toto-
dată aproape de pârtiile de schi și de 
principalele mijloace de transport pe 

cablu, hotelul iese în evidență prin ar-
hitectura unică și confortul deosebit 
al camerelor. 

Dotări generale: Restaurant, loc de 
joacă pentru copii, terasă acoperită 
cu barbeque, bar de zi.
Săli de conferinţă: 1, cu capacitate 
de 45 locuri dotată cu videoproiector, 
flipchart, conexiune internet wifi.
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, uscător de păr. 
Număr total camere: 30, dintre care 
20 duble clasificate la 3* şi 4* (se pot 
valorifica în regim single); 2 apar-
tamente President Suite; 8 aparta-
mente junior (dispun de dormitor cu 
pat matrimonial şi living cu canapea 
extensibilă). 
Observaţii: La recepţie se achită ta-
xele de staţiune. 
Serviciile de masă: Se acordă în uni-
tatea restaurant Ruia cu o capacitate 
de 90 locuri. 
Fitness/Wellness/Sport: Sală fitness, 
jacuzzi, saună. 
Atracţii turistice: Braşov, Biserica 
Neagră; Biserica Sfântul Nicolae, 
Cerbul Carpatin, Cetatea Brașovului, 
Castelul Râşnov, Castelul Bran şi zona 
Moeciu.

Poiana Brașov, judeţul Brașov 

HOTEL RUIA ***

Tarife începând de la

112,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
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Silver Mountain Resort este un com-
plex de apartamente din Poiana Bra-
șov situat la o distanță 3 km de pârti-
ile de ski, în Poiana Mică.
Complexul răspunde perfect nevoilor 

celor care doresc să se bucure de 
relaxare și confort în mijlocul naturii.
Silver Mountain Resort se adresează 
atât celor ce iubesc natura, cât și ce-
lor care caută confortul și relaxarea. 

Complexul este format din patru 
clădiri de apartamente (cu număr 
de camere variind de la o cameră la 
șase, inclusiv apartamente de tip pen-
thouse) și o clădire multifuncțională 
care cuprinde un centru spa (sală de 
fitness, jacuzzi, piscină interioară, pis-
cină exterioară încălzită, saună ume-
dă și uscată, masaj), un restaurant, un 
club, parcare subterană și supratera-
nă, săli de conferință.
Adresa: Strada Doinașului nr. 15, Po-
iana Brașov, Jud. Brașov.
Dotări generale: Patru corpuri de 
clădiri pentru cazare și o clădire mul-
tifuncțională care cuprinde un centru 
spa (cu sală de fitness, jacuzzi, pisci-
nă interioară, piscină exterioară încăl-
zită, saună umedă și uscată, masaj), 
un restaurant, un club și două săli de 

conferințe; parcare proprie gratuită, 
subterană cu 600 locuri, acces din 
parcare cu lift direct la cazare și su-
praterană (pentru autocare și micro-
buze), acces persoane cu dizabilități, 
internet wi-fi. Se acceptă contra-cost 
animale de companie de talie mică pe 
baza certificatului de sănătate.
Săli de conferință: 5 - Diverse ca-
pacități în funcție de aranjamentul 
solicitat (30-250 persoane) cu toate 
dotările necesare.
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie 
cu cadă, baie cu duș, balcon, internet, 
uscător de păr, halate și papuci. 
Număr total camere: 143, dintre care 
Duble: 57 - dotate cu tv, internet wi-fi, 
minibar cu produse, balcon / terasă, 
seif, baie (cu duș sau cu cadă), halate 
și papuci, uscător de păr, sistem de 
încălzire; Apartamente: 86 - 42 apar-
tamente formate din dormitor și living 
cu canapea neextensibilă; 30 apar-
tamente formate din 2 dormitoare 
fiecare cu baie proprie și living cu ca-
napea neextensibilă; 10 apartamente 
formate din 3 dormitoare fiecare cu 
baie proprie și living cu canapea neex-
tensibilă; 4 penthouse villa situate în 
corpul C și D, formate din 5 dormitoa-
re cu baie proprie situate pe 2 nivele 
cu scară interioară, la parter și la etaj 
având hol din care se intră în fiecare 
dormitor. Toate apartamentele sunt 
dotate cu: tv, internet wi-fi, minibar cu 
produse, balcon / terasă, seif, baie (cu 
duș sau cu cadă), halate și papuci, us-
cător de păr, sistem de încălzire.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber (infinity pool), încălzită și cu 
jacuzzi; piscină interioară încălzită, 
jacuzzi, sală fitness, saună umedă și 
uscată, masaj.

Poiana Brașov, judeţul Brașov 

HOTEL SILVER MOUNTAIN RESORT ****

Tarife începând de la

280,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Poiana Brașov, judeţul Brașov 

HOTEL SPORT & SPA ****

Hotelul este situat în apropierea pâr-
tiilor de schi.
Adresa: Poiana Brașov, str. Sporturi-
lor, cod 500001, jud. Brașov
Proaspăt renovat, amenajat în stil 
tirolez, Hotel Sport este o locație 
nouă, primitoare cu o echipă dedi-
cată și bucuroasă de oaspeți în orice 
anotimp. 
Vino sa petreci vacanțe de neuitat cu 

zile senine pline de bucurie și tihnă.
Dotări generale: Restaurant Clasic, 
Opera&Armony, Bar Champions Club, 
parcare proprie, acces persoane cu 
dizabilităţi, internet WLAN, coafor, 
școală de schi, magazine, garderobă 
echipament sportiv, birou turism, lift, 
12 săli de conferinţă: Sala Făgăraş - 
280 locuri, Retezat - 60 locuri, Piatra 
Craiului - 20 locuri, Negoiu - 35 locuri, 

Ciucaș 1 - 130 locuri, Ciucaș 2 - 70 
locuri, Restaurant Sport - 250 locuri, 
Postăvarul - 70 locuri, Dara - 15 locuri, 
Coștila - 15 locuri, Terasa Restaurant 
Sport - 100 locuri. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
cadă sau baie cu duș, internet, uscă-
tor de păr în camere deluxe şi aparta-
mente, telefon. 
Număr total camere: 89 din care 80 

duble 47 standard cu două paturi şi 
19 camere cu pat dublu, 5 Deluxe ca-
mere cu canapea extensibilă, 9 apar-
tamente: apartamentul este compus 
din living cu canapea extensibilă şi 
dormitor. 
Observații: Nu se acceptă accesul cu 
animale de companie. 
Servicii: închiriere echipament spor-
tiv - ski / snowboard / biciclete / paint 
ball, inchirere ATV. Acces gratuit la 
piscină, saune, jacuzzi, salon relaxa-
re.
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Sport, categoria lux, micul 
dejun în sistem bufet suedez, dejun şi 
cina - fişă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită, SPA, baza tratament, teren 
tenis, masaj, saună (uscată şi umedă), 
hamam,  jacuzzi, centru de echitaţie, 
stadion de fotbal, ski, snowboard. 
Distracţie: Club Champions Club, Pub 
Ana, biliard, tenis de masă, bowling, 
parapantă, paint-ball.

     
 

Tarife începând de la

46,17 Euro
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Poziţionat la baza pârtiei principale, 
lângă telecabină, hotelul a fost denu-
mit ”Teleferic ’’. 
A fost închis timp de 20 de ani, până 
în anul 2012  astfel vechea clădire a 
fost readusă la viaţă, în urma unor 
transformări radicale şi adaptări pen-
tru secolul 21. S-a născut Teleferic 
Grand Hotel dornic să încânte din 
nou turiştii.
Situat lângă pârtia de schi are în 
dotare 127 camere şi apartamente, 
260 locuri de cazare, 172 locuri de 
parcare gratuite, 2 restaurante de 
260 de locuri, 2 café baruri, 1 salon 
Cigar, club de noapte Arena, 4 săli de 
conferinţă, SPA, salon înfrumuseţare, 
piscine, saune, loc de joacă pentru 
copii - grădiniţă, home cinema, inter-
net gratuit.
Săli de conferinţă: 4. Teleferic Grand 

Hotel vă pune la dispoziţie 4 săli de 
conferinţă, special amenajate şi echi-
pate pentru organizarea cu succes a 
oricărui tip de eveniment: conferinţe, 
congrese, programe de team buil-
ding, prezentări, workshopuri, recep-
ţii, dineuri. O sală pentru petreceri, 
Brașovia Ballroom cu o capacitate 
de 215 locuri (în aranjament teatru) 
şi trei săli de evenimente, Poiana 22 
locuri, Cetăţuia 33 locuri, Postăvaru 
32 locuri, ce beneficiază de lumină 
naturală, echipamente moderne au-
dio video, izolaţie fonică, internet de 
mare viteză, au fost proiectate pentru 
a întregi gama variată de facilităţi pe 
care hotelul vi le pune la dispoziţie. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, seif, baie cu cadă, baie cu 
duș, balcon, internet - GRATUIT, uscă-
tor de păr, acces persoane cu dezabi-

lități, halate de baie şi papuci. 
Număr total camere: 127 Single: 4 
- 4 CAMERE SINGLE - 19 mp. echi-
pate cu TV, birou, minibar, conexiune 
wireless gratuită la internet, control 
individual al temperaturii în cameră, 
telefon şi seif. Camera de baie este 
dotată cu cadă sau cabină de duș, 
uscător de păr, oglindă pentru cos-
metică, halat de baie şi papuci, Duble: 
57 - 47 CAMERE DUBLE STANDRAD 
- 23 mp, dotate cu birou de lucru, TV, 
minibar, conexiune internet wireless 
gratuită, control individual al tempe-
raturii, baie cu cadă sau cabină de 
duș, uscător de păr, oglindă pentru 
cosmetică, halat de baie şi papuci. 
Se poate opta pentru pat matrimo-

nial sau paturi separate. Majoritatea 
camerelor au balcon cu spaţiu pentru 
relaxare, scaune şi măsuţă 10 CAME-
RE DUBLE SUPERIOARE - 31 mp. Se 
poate opta pentru pat matrimonial 
sau paturi separate, camera bene-
ficiind de următoarele dotări: birou, 
TV, telefon, seif, minibar, conexiune 
wireless la internet gratuită şi control 
individual al temperaturii în cameră. 
Camera de baie are cadă sau cabină 
de duș, uscător de păr, oglindă pentru 
cosmetică, halat de baie, papuci şi o 
atmosferă de relaxare minunată. Bal-
conul spaţioasei camere oferă o ima-
gine montană de vis. Apartmente ju-
nior: 61 - 55 APARTAMENTE JUNIOR 
- 38 mp, oferă o zonă de relaxare cu 
canapea extensibilă de 140 cm, birou 
de lucru, minibar, TV şi conexiune la 
internet wireless gratuită. Paturile din 
dotarea camerelor, matrimonial sau 
twin, dispun de saltele speciale ce 
conferă odihnă perfectă. Un al doilea 
televizor poate fi furnizat la cerere, în 
zona de relaxare. Există două camere 
de baie, una dotată cu cadă, cabină 
de duş şi lavoar, cea de-a doua cu vas 
de toaletă cu funcţie dublă (funcţie 
de bideu) şi lavoar. Încălzirea în par-
doseală, uscătorul de păr, oglinda 
pentru cosmetică, halatul şi papucii 
sunt doar câteva dintre elementele 
care definesc rafinamentul acestor 
camere. 6 APARTAMENTE JUNIOR 
PREMIUN - 42 mp, oferă o zonă de 
relaxare cu canapea extensibilă de 
140 cm, birou de lucru, minibar, TV şi 
conexiune wireless gratuită la inter-
net. Paturile din dotarea camerelor, 
de tip matrimonial, dispun de saltele 
speciale ce conferă odihnă perfectă. 
Un al doilea televizor poate fi furnizat 
la cerere, în zona de relaxare. Există 
două camere de baie, una dotată cu 

Poiana Brașov, judeţul Brașov 

HOTEL TELEFERIC ****

Tarife începând de la

38,50 Euro
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă  
cu mic dejun
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cadă, cabină de duş şi lavoar, cea 
de-a doua cu vas de toaletă cu func-
ţie dublă (funcţie de bideu) şi lavoar. 
Încălzirea în pardoseală, uscătorul de 
păr, oglinda pentru cosmetică, hala-
tul şi papucii sunt doar câteva dintre 
elementele care definesc rafinamen-
tul acestor camere. Apartamente: 3 
- 3 APARTAMENTE DELUXE - 60 mp, 
apartamentele Deluxe dispun de un 
dormitor separat. Picturile originale 
suprind plăcut şi întregesc atmosfera 
de eleganţă a unui hotel de munte, 
fără vârstă, care se adresează spi-
ritului. Confortul este subliniat prin 
camera spaţioasă de baie, alături de 
toaleta de serviciu. Toate facilităţile 
sunt oferite la nivel superior: TV, mini-
bar, conexiune wireless la internet 
gratuită, control individual al tempe-
raturii, împreună cu un serviciu impe-
cabil pentru orice nevoi sau cerinţe. 
Servicii masă: Restaurant 4 Anotim-
puri, cu o capacitate de 180 locuri 
este locul ideal pentru a vă începe 
ziua. De îndată ce păşiţi pragul re-
staurantului, pentru un mic dejun 
savuros, veţi fi întâmpinat de arome 
de pâine prospătă şi cafea delicioa-
să. Proaspete şi atent selecţionate, 
preparatele noastre din bufetul de 
mic dejun, vă oferă energie indiferent 
dacă vă pregătiţi pentru o zi la ski, o 
plimbare relaxantă sau o întâlnire de 
afaceri. 
Meniul „a la carte” vă oferă o selecţie 
de mâncăruri româneşti, austriece şi 
internaţionale pentru prânz sau cină, 
servite în cadrul tipic al unui elegant 

hotel de munte. În zilele însorite pu-
teţi opta pentru terasă, cu o privelişte 
superbă, în timp ce echipa noastră 
de bucătari pregăteşte preparatele 
delicioase chiar în mijlocul restau-
rantului.
Facilităţi copii: Grădiniţă cu echipă 
care se va ocupa să asigure distrac-
ţia copiilor dumneavoastră, încântân-
du-i cu un program variat şi amuzant 
într-un mediu natural. Programele 
noastre, ce includ şedinţe de pictură, 
desen, muzică şi dans, sunt maniera 
cea mai adecvată de dezvoltare ar-
monioasă şi de crearea prieteniilor 
între copii.

Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
în aer liber, piscină acoperită, SPA, 
biciclete Centru Spa, unde îmbinăm 
armonia corpului, minţii şi sufletului. 
Echipa de terapeuţi vă invită la delec-
tare şi răsfăţ, într-un cadru elegant 
şi primitor. Masajele speciale, sauna 
uscată, sauna umedă (hammam-ul), 
sauna infraroşu, sala de relaxare, con-
feră o perspectivă deosebită asupra 
pădurii de brazi. Piscina interioară şi 
jacuzzi-ul exterior încălzit, sala de fit-
ness şi Spa Bar-ul, sunt elemente ce 
întregesc conceptul Teleferic Grand 
Hotel. 

Distracţie: Club de noapte Arena, 2 
café baruri, 1 salon Cigar, home cine-
ma cu înaltă performanță oferită de 
echipamentul existent în sala de cine-
ma a hotelului, scaunele confortabile, 
rezoluţia înaltă a ecranului, sistemul 
audio de ultimă generaţie şi amenajă-
rile din interior, pot fi motivele pentru 
care veţi dori să urmăriţi un film bun, 
un meci de fotbal, o cursă de Formula 
1 sau Moto GP, un concert de calitate 
sau să vă delectaţi cu jocul preferat 
utilizând consola X Box ataşată sis-
temului.
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Dotări generale: Parcare proprie - su-
pravegheată, curte cu spaţiu verde, 
foişoare, grătar, săli de conferinţă: 1.
Dotări camere: TV, baie cu duș, in-
ternet, telefon, bucătărie complet 
utilată. Camerele confort şi lux dis-
pun de aceleaşi dotări, diferenţa 
constă în faptul că cele de categoria 
confort sunt situate la mansardă. Du-

ble - 4 - camere cu pat matrimonial 
sau două paturi. Apartamente: 9 - 1 
apartament cu 2 locuri (cameră du-
blă cu pat matrimonial şi living); 2 
apartamente a câte 3 locuri (cameră 
dublă cu pat matrimonial şi living cu 
canapea extensibilă); 5 apartamente 
a câte 3 locuri (cameră dublă twin şi 
living cu canapea extensibilă); 1 apar-
tament cu 5 locuri (2 camere duble 
twin şi living cu canapea extensibilă). 
Triple: 7 - pat matrimonial sau 2 pa-
turi şi canapea extensibilă.

Dotări generale: Parcare proprie, loc 
de joacă pentru copii, curte cu foișoa-
re, grătar, sală de protocol, bucătărie 
complet utilată amejanată in holul de 
la intrare. 
Săli de conferință:  1. 
Dotări camere: TV - cablu, baie cu 
duș, balcon  - terasă pentru 5 camere, 
internet.

Număr total camere: 10 - dintre care 
5 matrimoniale, o dublă twin, 4 ca-
mere triple dotate cu baie proprie. 5 
camere au terasa proprie.

Praid, judeţul Harghita 

Praid, judeţul Harghita 

PENSIUNEA PRAID ***

PENSIUNEA PRINCESS ***

Tarife începând de la

59,36 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 

Tarife începând de la

45,60 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
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Praid, judeţul Harghita 

HOTEL PRAID **+

Hotelul este situat chiar în centrul 
staţiunii, lângă şoseaua principală 
care tranzitează localitatea, la doar 
250 m de Salina Praid şi 500 m de 
ştrandul sărat şi băile sărate Praid. 
Adresa: Praid, str. Principală nr. 1098, 
cod 537240, jud. Harghita. 
După un proces de renovare - mo-
dernizare de 6 luni, relativ scurt ca 
durată, dar intens din perspectiva 
schimbărilor, Hotelul PRAID din sta-
ţiunea harghiteană cu acelaşi nume 
şi-a redeschis  „porţile” în iulie 2009. 
Dotări generale: Restaurant - 120 
locuri, parcare proprie, loc de joacă 

pentru copii - în curând, păstrare 
obiecte de valoare, cameră bagaje, 
pizzerie - 40 locuri, terasă - 100 locuri. 
Dotări camere: TV, baie cu duș, bal-
con - numai la camere duble, internet. 
wireless. 
Număr total camere: 26. Single: 2. 
Duble: 15 - dintre care 3 camere cu 
pat matrimonial şi 12 camere cu 
două paturi. Apartamente: 7 - dintre 
care 4 apartamente pentru 3 persoa-
ne şi 2 apartamente pentru 4 persoa-
ne din care 1 duplex cu 2 băi. Triple: 
2 - cu 3 paturi. 
Servicii: Bilete de vizitare a salinei 

şi a Galeriei Vinurilor şi abonamen-
te de tratament în salină; Bilete de 
intrare la ştrandul sărat şi abona-
mente de tratament la băile sărate 
hidrotermale; intermediere servicii 
de transfer, rent-a-car, închirieri auto-
care, microbuse. Organizarea pentru 
grupuri a programelor turistice de 
agrement (vânătoare, pescuit, echi-
taţie, activităţi sportive, adventure) şi 
a excursiilor cu programe specifice la 
obiectivele turistice din zonă (seară 
folclorică sau karaoke party în sali-

nă, degustare de vinuri în Crama din 
salină, vizită cu masă pescărească la 
păstrăvărie, vizită la ateliere de cera-
mică, drumeţii montane, etc.). 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu la hotelului, micul de-
jun bufet suedez, prânz şi cină în sis-
tem fișă cont. Restaurantul vă oferă 
un meniu variat, bogat în specialităţi 
culinare secuieşti, ardeleneşti şi inter-
naţionale. 
Tratament: Constă în speleoterapie 
în Salina Praid (tot timpul anului, 
pentru afecţiuni respiratorii), băi să-
rate la vană (mai – octombrie, pentru 
afecţiuni reumatice) sau ştrand sărat 
(iunie – septembrie). Este necesară 
efectuarea unui consult medical la 
un cabinet de specialitate existent în 
Praid). Tratamentul este indicat pen-
tru următoarele afecţiuni: Astm bron-
şic, bronşită cronică, rinită cronică, 
sinuzită cronică, emfizem pulmonar 
obstructiv, silicoză, infecţii respirato-
rii repetate. Tariful pentru tratament 
în salină se referă la 1 procedură 
(speleoterapie / climatoterapie în 
mina de sare) şi include transport cu 
autobuzul dus-întors, taxa de intrare 
în mină. În zilele de duminică nu se 
face tratament în salină.

 

Tarife începând de la

35,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
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Cabana Vânătorilor se află la numai 1 km distanță de Predeal.

Adresa: Predeal, str. Trei Brazi nr. 3, 
jud. Brașov
Cei care păstoresc acest loc îndrăgit 
doresc, ca fiecare oaspete să se simta 
aici ca acasă. 
CABANA  VÂNĂTORILOR din Predeal 
a fost construită în anul 1936. Ea a 
aparținut inițial unui comerciant de 
naționalitate germană. Din 1956 a in-
trat în patrimoniul O.J.T. Brasov. Până 
în anul 1997 ea a fost o pensiune 
obișnuită. În acel an a fost preluată 

de familia Bercea.
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, internet la recepţie, cramă, 
terasă, bar, o sală de conferinţă. 
Dotări camere: TV racordat la reţea-
ua de programe prin cablu, minibar, 
baie cu duș, internet, uscător de păr, 
telefon conectat la reţeaua digitală 
cu factură automată, sistem de ac-
ces în camere cu card magnetic. 
Număr total camere: 24 din care 2 
single, 17 duble: dintre care 13 came-
re cu două paturi şi 4 camere cu pat 
matrimonial, 5 apartamente compu-
se din living şi dormitor. 
Servicii: Transfer aeroport, servicii 
secretariat, room-service, informaţii 
turistice. 
Servicii masă: Se asigură în restau-
rantul propriu. Mic dejun  bufet sue-
dez, prânz şi cină a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA - Sau-
nă şi jacuzzi.

Complexul este situat la liziera pădu-
rii, în centrul stațiunii Predeal și este 
format dintr-un hotel și 4 vile.
Adresa: Predeal, str. Neagoe Basarab 
nr 7, cod 505300, jud. Brașov
Localizat în stațiunea montană Prede-
al, pe Cioplea, la liziera pădurii și este 
format dintr-un hotel și 4 vile, restau-
rant, parcare gratuită, teren de sport 
multifuncțional.

Dotări generale: Restaurant - 150 
locuri, parcare proprie, internet - wire-
less, păstrare obiecte de valoare, te-
rasă - 250 locuri, bar de zi- 30 locuri, 
garderobă ski. 
Săli de conferinţă: 12. Sală - 12 lo-
curi, Sală - 35 locuri, Sală - 50 locuri, 
Sală - 100 locuri şi Sală - 150 locuri. 
Dotări camere: TV, minibar, internet - 
wireless, telefon, baie proprie. 

Număr total camere: 31 Single: 28 
- orice spaţiu de cazare (mai puţin 
suitele) se poate valorifica şi în regim 
de single, Duble: 17 - din care 4 du-
ble Junior în Eden 1, 6 duble Forest 
în Eden 2 şi 7 duble Eden în clădirea 
principală. Majoritatea camerelor au 
balcon, excepţie camerele din Eden 4 
care sunt fără balcon. 
Apartamente: 6 - situate toate în 
clădirea principală din care 3 aparta-
mente standard cu canapea extensi-
bilă, 2 apartamente cu hidromasaj şi 
canapea extensibilă, şi 1 apartament 
delux cu canapea neextensibilă şi 
şemineu. 

Garsoniere: 3 - situate în Eden 1 şi în 
Eden 2 şi au canapea extensibilă. În 
clădirea principală mai sunt şi 2 du-
plexuri cu scara interioară şi canapea 
extensibilă iar în Eden 1 şi 2 există şi 
3 suite (pentru 4 persoane) formate 
din living şi 2 camere.
Observații: Nu se acceptă animale 
de companie. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Eden, categoria I, în sis-
tem a la carte. 
Facilităţi copii: În camerele duble se 
pot caza maximum 2 adulţi şi un copil 
până în 10 ani în pat cu părinţii, hotelul 
nu dispune de paturi suplimentare. În 
apartamente, garsoniere şi duplexuri 
se pot caza 2 adulţi cu maximum 
2 copii până la 14 ani. Pentru a 3-a 
persoană adultă în cadrul apartamen-
telor, garsonierelor şi duplexurilor se 
plăteşte suplimentar. Apartamentele, 
garsonierele şi duplexurile nu se adre-
sează la 4 persoane adulte. 
Fitness/Wellness/Sport: Saună, masaj. 
Atracţii turistice: Cascada Tamina, 
Peştera de Gheaţă, obiective istorice 
din Braşov, Sinaia, Râşnov, Castelul 
Bran.

Predeal, judeţul Brașov 

Predeal, judeţul Brașov 

CABANA VÂNĂTORILOR ***

COMPLEX HOTELIER EDEN ***

Tarife începând de la

78,40 lei
/ persoană / noapte / loc în 
cameră dublă cu mic dejun

Tarife începând de la

52,36 lei
/ loc în suită (4 persoane) 

cu mic dejun
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Hotelul este situat pe drumul către 
Cabana Trei Brazi, la aproximativ 2 
kilometri de şoseaua principală şi 10 
minute de centrul staţiunii. 
Adresa: Predeal, str. Trei Brazi nr 20, 
cartier Vlădeț, cod 505300. 
Înconjurat de frumuseţea peisajului 
montan, hotelul este dotat cu cele 
mai moderne facilităţi şi servicii care 
vor transforma sejurul dumneavoas-

tră într-o vacanţă plăcută. 
Dotări generale: Restaurant - cu o 
capacitate de 60 de locuri, parcare 
proprie - gratuită în limita locurilor 
disponibile, loc de joacă pentru copii, 
internet - wireless gratuit, terasă, ca-
fenea, garden barbeque. Toate came-
rele sunt pentru nefumători. 
Săli de conferinţă: 2 (una cu o ca-
pacitate de 100 locuri, iar cealaltă 50 

locuri) ce beneficiază de lumină natu-
rală şi sunt dotate cu scaune cu mă-
suţă, flipchart, ecran de proiecţie, lap-
top, videoproiector, copiator, telefon, 
fax, internet, iar la cererea clienţilor 
se pot asigura servicii de traducere 
simultană, microfon mobil, sistem de 
amplificare sunet. 
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie 

cu cadă și cabină de duș, internet, us-
cător de păr, telefon, accesul în came-
re se face pe bază de card magnetic. 
Număr total camere: 31. Duble: 27 
- cu pat matrimonial sau 2 paturi. 
Apartamente: 4 - Apartamentul este 
compus din living şi dormitor, despăr-
ţite prin uşă şi o singură baie. 
Observații: Check-in începând cu ora 
14:00; check-out până la ora 12:00.
Servicii: La cerere se pot organiza 
diferite activităţi de team-building 
sau recreere în colaborare cu firme 
specializate. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul Andy, categoria I. Micul dejun, 
în funcţie de numărul de turişti, poate 
fi english breakfast sau bufet suedez, 
iar mesele principale în sistem fișă 
cont a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA, sală 
fitness, saună, jacuzzi; masaj; închi-
riere ATV-uri. 
Distracţie: Sală de jocuri - ping-pong 
şi biliard, acces contra cost. 
Atracţii turistice: Vf. Piatra Mare 
(1.843 m), Masivul Postăvaru, Munţii 
Bucegi cu Vf. Omu (2.505 m), cas-
cada Tamina, Peştera de Gheaţă; 
obiective istorice din Braşov, Sinaia, 
Râşnov, Castelul Bran.

Predeal, judeţul Brașov 

ANDY GRAND HOTEL ****

Tarife începând de la

26,45 Euro
/ persoană / noapte

/ cazare în cameră triplă 
 cu mic dejun  
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Hotelul este situat pe vârful Cioplea, 
la altitudinea de 1110 m.
Adresa: Predeal, str. Libertății nr. 102, 

cod 505300, jud. Brașov
Construit în anul 1974, Hotelul BEL-
VEDERE a fost dat în folosință sub 

denumirea de Hotel Cioplea și a creat 
o tradiție în turismul montan de pe 

Valea Prahovei.
Amplasat într-un cadru natural privi-
legiat, înconjurat de priveliștea unică 
a munților Bucegi, Postăvarul și Pia-
tra Mare, Hotel Belvedere este gazdă 
ospitalieră în orice anotimp.
Dotări generale: Restaurant de 200 
locuri, parcare proprie, internet, bra-
serie 80 locuri, terasă, 7 săli de con-
ferință, sală multifuncțională de 130 
locuri, sală de conferințe de 70 locuri, 
5 săli de tratative de 18 locuri. 
Dotări camere: TV, minibar, internet 
wireless, baie proprie, telefon.
Număr total camere: 135 din care 
5 single, 116 duble dintre care 42 
camere duble cu două paturi si 74 
camere matrimoniale, 10  aparta-
mente - apartamentul este compus 
din living si dormitor si 4 triple. 
Servicii masă: Se acordă in restau-
rantul hotelului care vă invită să gus-
tați din specialitățile casei și prepara-
tele tradiționale românești.
Fitness/Wellness/Sport: Sală fitness, 
baie romană, hammam, jacuzzi, sau-
nă, masaj.

Predeal, judeţul Brașov 

HOTEL BELVEDERE ***

Tarife începând de la

80,50 lei
/ persoană / noapte / loc în 
cameră dublă cu mic dejun
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Hotelul Bulevard din stațiunea Prede-
al este poziționat într-un cadru mon-
tan unic, dominat de priveliștea im-
punătoare a Munților Bucegi, Piatra 
Mare și Postăvarul și de aerul curat și 
proaspăt al muntelui. Cu o tradiție de 
peste 85 ani complexul este complet 
renovat și oferă 31 spații de cazare 
amenajate elegant. Clădirea construi-
tă în anul 1928 specifică perioadei in-
terbelice a fost păstrată și renovată, 
astfel încât Hotelul Bulevard este și 
astăzi o prezență impunătoare și boe-
mă, în care confortul și starea de bine 
vă invită să-i treceți pragul lăsând la 
intrare grijile cotidiene, relaxându-vă 

și bucurându-vă de momentele fru-
moase pe care le puteți petrece în 
locurile special concepute.
Adresa: B-dul Mihail Sulescu nr 129, 
Predeal 
Dotări generale: Restaurant - 66 de 
locuri, bar - 23 de locuri, terasă de 
vară, parcare proprie, loc de joacă 
pentru copii, internet, păstrare obiec-
te de valoare, 2 săli de conferinţă - 20 
locuri fiecare.
Săli de conferinţă: 2 - dispune de 40 
de locuri, internet wireless, flipchart, 
consumabile, ecran proiecţie, vide-
oproiector, spaţii pentru pauzele de 
cafea. 

Dotări camere: TV, minibar, seif, baie 
cu duș, internet, uscător de păr - hala-
te şi papuci, telefon în cameră. 
Număr total camere: 31. Single: 
2 - dotate cu TV LCD, minibar, grup 
sanitar propriu şi cabină de duș cu 
hidromasaj, telefon, seif, uscător de 
păr, mochetă, acces internet. Duble: 
21 - dotate cu TV LCD, minibar, grup 
sanitar propriu şi cabină de duș cu 
hidromasaj, telefon, seif, uscător de 

păr, mochetă, acces internet. Apar-
tamente: 8 - formate din dormitor şi 
living (canapea extensibilă) şi sunt 
dotate cu TV LCD, minibar, grup sa-
nitar propriu şi cabină de duș cu 
hidromasaj, telefon, seif, uscător de 
păr, mochetă, acces internet. Unele 
apartamente au balcon. 
Observații: Animalele de companie 
nu sunt permise. 
Servicii: Organizare de evenimente, 
spălătorie, mic dejun în cameră, ser-
viciu călcat / spălat, aparat pentru 
lustruit pantofi, room-service, plată 
prin card. 
Servicii masă: Se serveşte în restau-
rantul propriu unde se poate coman-
da preparate culinare din bucătăria 
românească şi internaţională în sis-
tem a la carte. Barul dispune de un 
ambient de excepţie, unde se poate 
savura o gamă variată de cocktailuri 
, băuturi alcoolice şi nonalcoolice, 
preparate din cafea, ceaiuri, ciocolată 
caldă, totul într-un ambient muzical 
plăcut. 
Facilităţi copii: Cameră de joacă 
pentru copii. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA - sau-
nă, masaj, jacuzzi, salină, cromote-
rapie. 
Atracţii turistice: Ascensiuni monta-
ne (Vf. Piatra Mare 1.843 m), Masivul 
Postăvaru, Munţii Bucegi cu Vf. Omu 
(2.505 m), cascada Tamina, Peştera 
de Gheaţă, obiective istorice din Bra-
şov, Sinaia, Râşnov; Castelul Bran.

Predeal, judeţul Brașov 

HOTEL BULEVARD ***

Tarife începând de la

89,13 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

   



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal) 129

Predeal, judeţul Brașov 

HOTEL CARMEN ****

Hotel CARMEN este un hotel nou, 
deschis în luna Decembrie 2016 şi 
îşi aşteptă clienţii într-o atmosferă 
unică şi cochetă. Este situat vis-a-vis 
de gara oraşului. Localizat în inima 
staţiunii Predeal, un resort de munte 
şi ski, Hotel CARMEN este destinaţia 
ideală pentru recreere, pentru întâlniri 
de afaceri sau pentru evenimente pri-
vate. Oferta hotelului conţine o listă 
de servicii de ultimă oră în domeniul 
turismului, iar oaspeţii hotelului vor 
beneficia de cazare, centru de con-
ferinţe / evenimente, restaurant, un 
elegant centru SPA cu piscină, coffee 

lounge în lobby, centru de divertis-
ment, toate având un personal dedi-
cat şi pasionat. 
Dotări generale: Restaurant - terasă, 
salon de mic dejun, zona recepţie, 
recepţie non-stop, bar, camere pen-
tru persoane cu dizabilităţi, facilităţi 
pentru persoane cu dizabilităţi, lift; 
sistem central de încălzire, depozita-
re bagaje, loc de joacă pentru copii, 
seif la recepţie, plată prin card, parca-
re proprie - gratuită în limita locurilor 
disponibile, internet, păstrare obiecte 
de valoare. 
Săli de conferinţă: 2 - Sală de con-

ferinţe cu capacitate de până la 200 
de locuri, dispune de lumină naturală, 
spaţii special amenajate pentru pau-
zele de cafea. Dotări: Videoproiector, 
ecran de proiecţie, sistem de sonori-
zare, microfon fix şi wireless, flipchart 
şi markere, internet wireless. Sală 
evenimente cu capacitate de 240 
locuri, dispune de lumină naturală, 
spaţii special amenajate pentru pa-
uzele de cafea, ring de dans. Dotări: 
Videoproiector, ecran de proiecţie, 
sistem de sonorizare, microfon fix şi 
wireless, flipchart şi markere, internet 
wireless. 
Dotări camere: TV LED diagonală 82 
cm, minibar cu produse, seif, baie cu 
duș, papuci şi halat de baie, balcon, 
internet, uscător de păr. 
Număr total camere: 58 Single: 2 - 
camere single 3* ( 20 mp, dimensiune 
pat 90 /200 cm), Duble: 46 - 26 came-
re duble twin 4* ( 34 mp, dimensiune 
pat 180/200 cm), 15 camere duble 
matrimoniale 4* ( 24 mp, dimensiu-
ne pat 180/200 cm), 5 camere duble 

3*( 20 mp, dimensiune pat 1600/200 
cm); Apartamente: 10 - 7 apartamen-
te 4* ( 53 mp, 1 dormitor pat matri-
monial 180/200 cm şi 1 living cana-
pea extensibilă, separate prin uşă), 1 
apartament 3* (43 mp, 1 dormitor pat 
matrimonial 180/200 cm şi 1 living 
canapea extensibilă, separate prin 
uşă), 2 duplexuri 4* (51 mp, şi are 2 
camere: 1 dormitor pat matrimonial 
şi 1 living canapea extensibilă) dis-
puse pe 2 nivele (scară interioară) cu 
1 baie cu acces din dormitorul matri-
monial şi 1 baie cu WC şi chiuvetă, cu 
acces din living. 
Observații: Nu se acceptă animale 
de companie. Fumatul nu este per-
mis în spaţiile hotelului.
Servicii şi facilităţi: Transfer aero-
port, facilităţi organizare evenimente 
festive, mic dejun în cameră, aparat 
pentru lustruit pantofi, room service. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu, capacitate 110 locuri. 
Micul dejun în sistem bufet suedez, 
prânzul şi cina în sistem a-la-carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină aco-
perită, SPA - saună, sală fitness, salon 
de masaj şi ultraviolete, jacuzzi. 
Distracţie: Sală de jocuri, bowling. 
Atracţii turistice: Ascensiuni monta-
ne (Vf. Piatra Mare 1.843 m), Masivul 
Postăvaru, Munţii Bucegi cu Vf. Omu 
(2.505 m), cascada Tamina, Peştera 
de Gheaţă, obiective istorice din Bra-
şov, Sinaia, Râşnov; Castelul Bran.

    

Tarife începând de la

123,20 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul Carpați este situat în stațiu-
nea Predeal, la 4 minute cu mașina 
de pârtiile de schi. 

Adresa: Str. Nicolae Bălcescu, nr.1, 
Predeal, jud. Brașov
Dotări generale: Restaurant - 200 de 

locuri, parcare proprie - 50 de locuri, 
acces persoane cu dizabilităţi, inter-
net - Wi-Fi, bar recepţie, lobby bar, 
wellness bar, cramă. 
Săli de conferinţă: 2. Sală mare de 
conferință (maxim 140 locuri) - do-
tări: ecran de proiecție, videoproiec-
tor, sistem sonorizare, flipchart, inter-

net wireless; Sală mică de conferință 
(maxim 20 locuri) - dotări: ecran de 
proiecție, videoproiector, sistem so-
norizare, flipchart, internet wireless. 
Dotări camere: Minibar, seif, baie cu 
duș, balcon, uscător de păr, telefon, 
internet Wi-Fi. 
Număr total camere: 93, Duble: 85 
clasificate 3 *  Garsoniere: 3 Clasi-
ficate la 3 *cu 1 pat matrimonial şi 
canapea extensibilă, Apartamente: 5 
calsificate la 4* cu două camere cu 1 
pat matrimonial şi în celalat dormitor 
un colţar extensibil. Fiecare cameră 
este dotată cu minibar, LED TV şi 
televiziune prin cablu, telefon fix şi o 
baie care include cabină de duș, us-
cător de păr. 
Observații: Check-in începând cu 
orele 14:00; check-out până la orele 
12:00. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină aco-
perită, SPA, sală fitness.

Amplasat într-un cadru natural pri-
vilegiat, înconjurat de Munţii Bucegi, 
Postăvarul şi Piatra Mare, Hotel Dra-
gului este gazdă ospitalieră în orice 
anotimp. Construit în anul 2003, 
hotelul a fost dat în folosinţă sub 

denumirea de Pensiunea Dragului şi 
a creat o tradiţie în turismul montan 
de pe Valea Prahovei.
Hotel Dragului are o capacitate de 
cazare de 40 de locuri în 20 de came-
re cu paturi duble sau cu pat matri-

monial. Fiecare din cele patru nivele 
este personalizat prin decorul diferit 
şi dispune de camere confortabile, 
mobilate modern. 
Dotări generale: Zonă recepţie, re-
staurant, terasă, parcare publică, 
salon nefumători, sală de conferinţe, 
acces gratuit internet wireless. 
Săli de conferinţă: 1. Capacitate de 
40 locuri dotată cu: aer condiţionat, 
flip-chart, video-proiector, calculatoa-
re de birou şi conexiune la internet. 
Dotări camere: Minibar, grup sanitar 
propriu, Tv color cu antenă satelit, te-
lefon, balcon, internet wireless. 

Număr total camere: 20 - Hotelul 
dispune de camere duble standard 
şi superior clasificate la 3* şi camere 
duble executive clasificate la 4*+. Ca-
merele se pot folosi şi în regim single.
Duble: 20 - 5 camere cu două paturi 
şi 15 camere cu pat matrimonial; se 
pot utiliza şi în regim single. Dotări: 
minibar, grup sanitar propriu, Tv color 
cu antenă satelit, telefon, balcon, in-
ternet wireless. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu, cu capacitate de 140 
locuri, în regim a-la-carte, unde se pot 
servi preparate din bucătăria româ-
nească şi internaţională. 
Distracţie: Terasă (120 locuri). 
Atracţii turistice: Vf. Piatra Mare 
(1.843 m), Masivul Postăvaru, Munţii 
Bucegi cu Vf. Omu (2.505 m), cas-
cada Tamina, Peştera de Gheaţă; 
obiectivele istorice din Braşov, Sinaia, 
Râşnov; Castelul Bran.

Predeal, judeţul Brașov 

Predeal, judeţul Brașov 

HOTEL CARPAȚI ***

HOTEL DRAGULUI ***

Tarife începând de la

134,40 lei
/ persoană / noapte

 / loc în cameră dublă 3*

Tarife începând de la

134.40 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
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Predeal, judeţul Brașov 

HOTEL ORIZONT  ****

Adresa: Predeal, str. 3 Brazi nr. 6, jud. 
Braşov.
Hotelul Orizont revine în atenţia dum-
neavoastră cu o nouă înfăţişare dem-
nă de renumele cu vechime pe piaţa 
românească. Hotelul vă propune 139 
de camere clasificate la 4 stele, SPA, 
Centru de conferinţe ORIZONT FO-

RUM, un restaurant cu specific inter-
naţional, nu mai puţin de 4 baruri cu o 
arhitectură deosebită şi nu în ultimul 
rând CIGAR CLUB.
Dotări generale: Restaurant 220 lo-
curi, sală de mic dejun, Sky Lounge, 
Lounge Bar, Cigar Club, Natura Bar, 
parcare proprie gratuită, internet wi-

reless & broadband, păstrare obiecte 
de valoare 3 săli de conferinţă - 2 săli 

de 30 locuri şi una de 100 locuri. În 
completare ORIZONT FORUM vă 
oferă şi un Business Center modern, 
servicii de secretariat (internet, fax, 
copiator, tipărire) şi nu în ultimul rând 
personal de specialitate. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
baie cu duș, internet, telefon. 
Număr total camere: 139, din care 
16 single, 116 duble dintre care 96 
camere duble standard şi 20 camere 
duble executive, 7 apartamente din-
tre care 4 apartamente standard şi 3 
apartamente executive. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită, SPA, sală fitness, jacuzzi, 
saună uscată, saună umedă, saună 
cu infraroşu, masaj, împachetări - 5 
tipuri, tratamente de înfrumuseţare 
corporală şi facială cu produse pre-
mium.

     

Tarife începând de la

165,60 lei
/ persoană / noapte / loc în 
cameră dublă cu mic dejun
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Adresa: Predeal, str. Mihail Saulescu 
nr. 159, cod 505300, jud. Braşov.
Complexul Hotelier Rozmarin din Pre-
deal continuă tradiţia serviciilor de 
calitate din turismul montan care a 
adus faima industriei hoteliere româ-
neşti. Gazdă primitoare, o adevărată 

“casă departe de casă” pentru toţi 
oaspeţii săi, Complexul Rozmarin re-
prezintă alegerea ideală atât pentru 
turismul de recreere sau refacere cât 
şi pentru cel de afaceri şi conferinţe. 
Cadrul natural spectaculos, cu o ve-
dere panoramică asupra Văii superi-

oare a Timișului şi asupra Masivelor 
Postăvarul şi Piatra Mare, şi consis-
tenţa produsului turistic, recomandă 
Complexul Hotelier Rozmarin din 
Predeal ca o destinaţie pentru toate 
anotimpurile. 
Dotări generale: Restaurant - 250 
locuri, parcare proprie - gratuită, ac-
ces persoane cu dizabilităţi - cameră 
pentru persoane cu dizabilităţi, loc de 
joacă pentru copii - castel gonflabil, 
pictură, soccer, ping-pong, internet - 
wireless, animalele de companie ac-
ceptate, păstrare obiecte de valoare 
- seif la recepţie lift, bar de zi, recepţie 
24 / 7, salon mic dejun, cramă, tera-
să, spaţiu barbeque, zonă fumători, 
depozit bagaje, aparat pentru lustruit 
pantofi. 
Săli de conferinţă: 3 - Cu capacităţi 
între 20 şi 120 de persoane, internet 

wireless, flipchart, consumabile, tv 
şi video, ecran de proiecţie, laptop, 
videoproiector, spaţii speciale pentru 
pauză de cafea. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, balcon, internet, uscător de păr, 
telefon, aer condiţionat, sistem de 
încălzire. 
Număr total camere:  70 Duble:  57 
- dintre care 20 camere cu două pa-
turi şi 37 camere cu pat matrimonial. 
Apartamente:  6 - apartamentul este 
compus din living cu canapea exten-
sibilă şi dormitor. Triple: 6 - cameră 
cu 3 paturi  Familiale: 1 - cameră 
dublă care are şi 2 paturi suprapuse 
Garsoniere: 1.
Observaţii: Check-in începând cu orele 
18:00; check-out până la orele 12:00. 
Servicii şi facilităţi: Trezirea clienţi-
lor la ora solicitată, curierat, comenzi 
taxi. Contra cost: spălătorie, călcăto-
rie, room - service. 
Servicii masă: Se asigură în unitatea 
Restaurant Rozmarin, organizat pe 
două etaje (cu un spaţiu central co-
mun ce permite comunicare vizuală 
între cele două etaje), cu ieşire către 
terasa ce oferă priveliştea munţilor. 
De asemenea restaurantul dispune 
de un spaţiu de barbeque menit să 
redea o atmosferă specific româ-
nească. 
Fitness/Wellness/Sport: Sală fitness, 
saună, solar, masaj.
Atracţii turistice: Ascensiuni monta-
ne (Vf. Piatra Mare 1.843 m), Masivul 
Postăvaru, Munţii Bucegi cu Vf. Omu 
( 2.505 m), cascada Tamina, Peştera 
de Gheaţă; obiective istorice din Bra-
şov, Sinaia, Râşnov, Castelul Bran, 
Castelul Peleş şi Pelișor, Castelul 
Cantacuzino, Muzeul Trenurilor (Si-
naia).

Predeal, judeţul Brașov 

HOTEL ROZMARIN ****

Tarife începând de la

99,00 lei
/ persoană / noapte / loc în 
cameră dublă cu mic dejun 

sejur minim 4 nopți
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Predeal, judeţul Brașov 

HOTEL SKI & SKY ****

Adresa: Predeal, str. Liviu Rebreanu 
nr. 2, jud. Braşov.
Hotelul SKI & SKY reprezintă locaţia 
ideală atât pentru iubitorii sporturilor 
de iarnă cât şi pentru cei care doresc 
să organizeze aici conferinţe, team-
building-uri, banchete, petreceri ani-
versări corporative sau private. Hotel 
Ski & Sky are o capacitate de cazare 
de 64 de locuri, un restaurant cu o ca-
pacitate de 100 de locuri, un spațiu 
relaxant pentru micul dejun, un bar 
pentru serile liniştite, dar şi o sală de 
conferinţe (80 de locuri). 
Dotări generale: Restaurant cu o ca-

pacitate de 100 de locuri, spaţiu rela-
xant pentru micul dejun, bar, sală de 
conferinţe, loc de joacă pentru copii, 
parcare gratuită, acces gratuit inter-
net wi-fi, non-smoking hotel, lift, seif 
în cameră şi la recepţie, sistem cen-
tral de încălzire, camere izolate fonic, 
terasă, aparat pentru lustruit pantofi, 
room-service, plată prin card. 
Săli de conferinţă: 1 (80 locuri). 
Dotări: Conexiune internet wi-fi, flip-
chart, consumabile flipchart, tv şi 
video, ecran de proiecţie, instalaţie 
sonorizare, instalaţie de lumini, ring 
de dans, decoraţiuni săli, spaţiu 

amenajat pentru pauză cafea, DJ (la 
cerere), dispune de lumină naturală, 
aranjament teatru (70), sală de clasă 
(35), consiliu (15), U-shape (15), coc-
ktail (20).

Număr total camere:  29 Duble:  26 
- dintre care 5 camere duble matri-
moniale şi 21 camere duble twin, 
camerele single sunt la mansardă. 
Apartamente:  3 - apartamentul este 
compus din living cu canapea exten-
sibilă (140cmx180cm) şi dormitor 
matrimonial (160cmx200cm), cu uşă 
despărţitoare, 2 băi.
Servicii: Room-service, trezirea la 
ora dorită, depozitare bagaje, spălă-
torie - uscătorie, aparat pentru lus-
truit pantofi; room-service; serviciu 
închirieri biciclete. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul Ski & Sky, categoria 4 stele în 
sistem a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Saună. 
Atracţii turistice: Masivul Postăvaru, 
Munţii Bucegi cu Vf. Omu (2.505 m), 
cascada Tamina, Peştera de Gheaţă; 
obiective istorice din Braşov, Sinaia, 
Râşnov; Castelul Bran.

   

Tarife începând de la

126,50 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Pensiunea Toledo*** prezintă o bună 
variantă de cazare din Predeal, fiind 
situată într-o zonă liniștită și pito-
rească a stațiunii, fiind ușor acce-
sibilă din centru. Un alt avantaj al 

pensiunii este diversitatea camerelor: 
apartamente și camere triple, fiind 
potrivită pentru familiile cu copii sau 
grupuri de prieteni. 
Pensiunea este situată la intrarea în 

stațiunea Predeal, dinspre Brașov, 
lângă Hotel Rozmarin.
Adresa: Predeal, str. Vlădeț nr. 3, cod 
505300, jud. Brașov
Dotări generale: Restaurant de 40 de 
locuri decorat în stil spaniol, parcare 
proprie, loc de joacă pentru copii, lea-
găn şi balansoar, păstrare obiecte de 
valoare, bar, terasă, o sală de confe-
rinţe cu capacitate de 30 locuri. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, balcon sau terasă, internet, us-
cător de păr. 
Număr total camere: 11 din care 
8 duble - 5 camere duble standard 
(4 camere cu pat matrimonial şi 1 
cameră cu paturi twin) şi 3 camere 
duble de lux (pat matrimonial şi ca-
napea extensibilă), 3 apartamente 
- 1 apartament standard cu pat ma-

trimonial şi canapea extensibilă, 1 
apartament lux cu pat matrimonial şi 
2 canapele extensibile, 1 apartament 
la mansardă cu 2 paturi matrimoniale 
şi canapea neextensibilă. ACCESUL 
ÎN APARTAMENTUL DE LA MANSAR-
DĂ ESTE MAI DIFICIL PENTRU CĂ SE 
FACE PE O SCARĂ SPIRALATĂ şi nu 
este recomandat familiilor cu copii 
mici. 
Observații: Animalele de companie 
nu sunt acceptate în pensiune. La 
recepție se achită taxa de stațiune. 
CAZARE SE FACE ÎNTRE ORELE 
12.00 - 18.00. Pentru cazare în afara 
orelor de program trebuie să anunțați 
ora de sosire OBLIGATORIU la telefon 
0773939565.
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Toledo 3 stele în sistem 
meniu fix. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA, saună. 
Tratament: Hidro şi aero masaj; ma-
saj subacvatic; saună infraroşu şi 
saună finlandeză; detoxifierea orga-
nismului prin dexos-spa; electrosti-
mulare pentru slăbire şi tonifiere, dre-
naj limfatic; electrostimulare sportivă 
şi recuperare; presopunctură şi lim-
fodrenaj; împachetări în ciocolată pt 
tonifiere,vergeturi şi celulită; împa-
chetări în argilă albastră pentru de-
toxifiere, slăbire şi antireumatismala; 
împachetări cu alge marine pentru 
slăbire, detoxifiere şi afecţiuni multi-
ple ale pielii; masaj de relaxare; masaj 
cu pietre vulcanice, masaj cu ventuze 
cu lipoabsortie neinvaziv (masaj tra-
diţional chinezesc); refelexoterapie.
Distracţie: Organizare excursii, dru-
meţii montane, plimbări cu snowmo-
bil, ATV sau sanie (contra cost).

Predeal, judeţul Brașov 

PENSIUNEA TOLEDO ***

Tarife începând de la

82,50 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
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Râșnov, judeţul Brașov 

HOTEL RADSOR ****

Hotelul este amplasat poalele Cetăţii 
Râşnov, la câteva minute de pârtiile 
principale din Poiana Braşov sau de 
traseele montane de vară. Reprezintă 
opţiunea ideală de cazare din centrul 
ţării, fiind înconjurat de puncte turis-
tice culturale importante. Hotelul îşi 
propune să ofere experienţe de ex-
cepţie la munte, în mijlocul naturii şi 
creează o casă de oaspeţi prietenoa-

să pentru oamenii din întreaga lume, 
respectând în acelaşi timp persona-
litatea propriilor viziuni arhitecturale 
şi de confort. Situat în oraşul Râşnov 
din judeţul Braşov este înconjurat de 
puncte turistice culturale importante, 
precum Cetatea Râşnov, Piaţa Unirii 
sau Biserica Sfântul Nicolae. În apro-
piere se află şi Castelul Bran, cea mai 
cunoscută atracţie a Transilvaniei. 

Dotări generale: Restaurant, bar, 
cofetărie, acces internet wi-fi, loc de 
joacă pentru copii, sală de conferinţă, 
grădină, terasă.
Săli de conferinţă: 1. Capacitate 70 
locuri (amfiteatru), 30 locuri (U sha-
pe), 35 locuri (square shape). Dotări: 
videoproiector, sonorizare, flipchart, 

sală suplimentară de 15 locuri, Wi-Fi. 
Dotări camere: Ceas deşteptător, 
Flat-screen TV, Wifi gratuit, uscător 
de păr, radio, seif, telefon naţional şi 
internaţional, prosoape, facilităţi de 
preparare a ceaiului şi cafelei, halate 
şi papuci, balcon. 
Număr total camere: 37 Duble: - 
standard şi superior (cu canapea 
extensibilă). Apartamente: - dispun 
de living cu canapea extensibilă şi 
dormitor; între cele 2 spaţii de cazare 
există uşă. Familiale:  - dispun de fo-
toliu extensibil. 
Servicii masă: Se acordă în resta-
urantul propriu, categoria 4*, regim 
a-la-carte. 
Distracţie: Loc de joacă pentru copii. 
Atracţii turistice: Castelul Bran, 
Cetatea Râşnov, Dino-Park Râşnov, 
Biserica Sfântul Nicolae, Vama din 
Bran, Biserica din Bran, Munţii Bu-
cegi, satele Măgura, Sirnea, Peşte-
ra, Cetatea Zarneşti, Peştera Valea 
Cetăţii (Râşnov), rezervaţia de urşi 
Zărneşti.

  

Tarife începând de la

146,16 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

136

Dotări generale: Restaurant 150 lo-
curi, parcare proprie 300 locuri, acces 
persoane cu dizabilităţi, internet, te-
rasă, ştrand, o sală de conferinţă de 
150 locuri dotată cu: 2 videoproiec-
toare, 2 ecrane de proiecţie, instalaţie 

de sonorizare cu microfoane fixe şi 
un microfon mobil. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV 
LCD, minibar, seif, baie cu duș, hidro-
masaj, internet WI-FI, uscător de păr, 
telefon.

Număr total camere: 35 din care 28 
duble - dintre care 18 camere cu două 
paturi şi 10 camere cu pat dublu, 1 
apartament Executive, apartamentul 
este compus din living cu masă de bi-
rou, televizor şi dormitor, 6 apartmen-
te junior: apartamentele junior dispun 
de jacuzzi. 
Observaţii: Accesul cu animale de 
companie este strict interzis. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu. În restaurantul Apollo 
nu se serveşte carne de porc, băuturi 
alcoolice şi nu se fumează. 

Facilităţi copii: (în cameră cu 2 
adulţi): Copiii în vârstă de până la 5 
ani, beneficiază de gratuitate la caza-
re şi mic dejun, fără pat suplimentar 
asigurat, 5-12 ani achită 46 Lei / zi 
fără pat suplimentar. Tariful pentru 
pat suplimentar este de 80,50 Lei / zi 
şi este obligatoriu pentru copii peste 
12 ani. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
în aer liber - ștrand şi bazin cu apă 
sărată, piscină acoperită - și bazin 
cu apă sărată, SPA, bază tratament, 
teren tenis, sală fitness, saună usca-
tă, umedă, infrasaună, cameră rece, 
hammam, jacuzzi cu jocuri de lumini, 
cabinete de masaj, solarium, servicii 
de estetică, sală de gimnastică, aqua-
gym, Kids club, bază sportivă: teren de 
fotbal cu iarbă artificială cu nocturnă, 
cu dimensiunile de 65 x 45 m, terenuri 
de tenis de câmp şi de baschet. 
Tratament: Consultaţie medicală, 
baie cu apă sărată, împachetări cu 
nămol, electroterapie, hidroterapie, 
aerosoli, kinetoterapie, masaj, refle-
xoterapie, duș scoţian, duș subacval, 
ultrasunet, magnetoterapie. Turiştii 
trebuie să prezinte la hotel dovada 
de asigurat (adeverinţă de la locul de 
muncă sau cupon de pensie) şi bilet 
de trimitere tip pentru servicii medi-
cale în sistemul asigurărilor sociale 
de sănătate. În caz contrar, serviciile 
de tratament şi consultul medical va fi 
încasat doar de către recepţie la tarif 
întreg. 

Sângeorgiu de Mureș, judeţul Mureș 

HOTEL APOLLO WELLNESS CLUB ****

Tarife începând de la

118,83 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Sângeorz Băi, judeţul Bistriţța Năsăud 

HOTEL SOMEȘUL **

Dotări generale: Parcare proprie - 
200 locuri. 
Săli de conferinţă: 1. 
Dotări camere: TV, baie cu duș, bal-
con. 
Număr total camere: 181 - 362 locuri 
de cazare; Duble: 181 - camere cu 

două paturi. 
Observații: Accesul cu animale de 
companie este permis. 
Servicii: Servicii cu plată acordate 
turiştilor: Servicii telefonice, vânzări 
de mărfuri şi articole de strictă nece-
sitate, spălat, curăţat şi călcat îmbră-

căminte / lenjerie. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul Someș, categoria 2 stele.
Tratament: Tratamente balneare: 
Baza de tratament asigură tratamente 
complexe pentru: afecţiuni ale tubului 
digestiv (gastrite cronice hipoacide şi 
hiperacide, ulcere gastrice şi duode-

nale, colite cronice nespecificate); 
afecţiuni hepato-biliare (dischinezie 
biliară, colecistită cronică, hepatită 
cronică, pancreatită cronică); afecţi-
uni metabolice şi de nutriţie (diabetul 
zaharat, obezitate); afecţiuni asociate 
(respiratorii, reumatismale degenera-
tive şi abarticulare, cardiovasculare). 
Proceduri şi tratamente: Cură internă 
cu apă minerală; instalaţii pentru apli-
caţii calde de nămol şi parafină; aero-
soli şi inhalaţii; electro şi hidroterapie; 
mofete; săli de gimnastică medicală; 
masaj medical. 
Proceduri şi tratamente: Cură inter-
nă cu apă minerală, instalaţii pentru 
parafină, aerosoli şi inhalaţii, electro 
şi hidroterapie, mofete, săli de gim-
nastică medicală, masaj medical. 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovada de asigurat (adeverinţă de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servi-
cii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif maxim iar turistul va fi obligat 
să achite diferenţa. În cazul în care 
turiştii nu prezintă biletul de trimitere, 
valoarea tratamentului este de 20 Lei 
/ zi / persoană.

   

Tarife începând de la

58,14 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Sovata, judeţul Mureș 

DANUBIUS HEALTH & SPA RESORT SOVATA ****

Dotări generale: Restaurant 260 lo-
curi, parcare proprie contra cost, ac-
ces persoane cu dizabilităţi, internet, 
păstrare obiecte de valoare, terasă de 
vară, bar de zi, lift, salon cosmetică, 
coafură, magazin suveniruri, 9 săli de 
conferinţă: Agat  15 locuri, Amethyst I 
70 de locuri, Amethyst II 50 de locuri, 
Diamant 300 de locuri, Smarald 70 de 
locuri, Perla Restaurant 450 de locuri, 

Rubin I + II 100 de locuri, Sapphire I + 
II 110 locuri, Topaz 50 de locuri.
Dotări camere: Aer condiţionat - o 
parte dintre camere, TV, minibar, seif, 
baie cu cadă sau baie cu duș, balcon, 
internet wireless gratuit, uscător de 
păr, halate de baie. 
Număr total camere: 168, din care 
168 duble: 94 camere standard, 70 
camere superioare, 2 camere pentru 

persoane cu dizabilităţi, 2 camere an-
ti-alergice. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
Restaurant Perla categoria 4*, mic 
dejun în sistem bufet suedez, prânzul 
şi cina sistem bufet suedez sau fișă 
cont „a la carte”, în funcţie de numă-
rul de turişti. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită, SPA, bază tratament, sală 
fitness, bazin cu apă sărată, saună, 
solar, masaj, baie cu aburi.
Tratament: Balneo şi hidroterapie, 
kinetoterapie, electroterapie, fiziote-
rapie, pneumologie, dermatologie, 
fototerapie, ginecologie. Programele 
de cure balneară sunt valabile numai 
pentru rezervări care includ cazare şi 
demipensiune.

     
 

Tarife începând de la

190,61 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant 150 
locuri, parcare proprie cu plată, bar, 
terasă, o sală de conferinţă cu capa-
citate de 500 locuri.

Dotări camere: TV cablu, baie cu duș, 
balcon, telefon. 
Număr total camere: 96 din care 94 
duble: 80 camere cu 2 paturi şi 14 

camere cu pat matrimonial şi 2 apar-
tamente (apartamentul este compus 
din living şi dormitor). 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu. 
Fitness/Wellness/Sport: Acces la 
Danubius Health Spa Resort**** So-
vata;  bazine cu apă dulce şi sărată, 
jacuzzi, saună, masaj. 
Tratament: Baza de tratament a 
hotelului Danubius Health Spa Re-
sort**** Sovata şi baza de la Lacul 
Ursu: balneo şi hidroterapie, kineto-
terapie, electroterapie, pneumologie, 
dermatologie, fototerapie, ginecolo-
gie, fizioterapie.

Sovata, judeţul Mureș 

DANUBIUS HEALTH & SPA RESORT BRĂDET ****

Tarife începând de la

215,05 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Sovata, judeţul Mureș 

HOTEL ALUNIȘ ***

Dotări generale: Restaurant cu o 
capacitate de 250 de locuri, parcare 
proprie, bar de zi, 3 săli de conferin-
ţă capacitate: 50 locuri, 100 locuri şi 
250 locuri. 
Dotări camere: TV, frigider sau mini-
bar în camerele renovate, baie cu duș, 
halate baie, balcon, internet WI-FI 
gratuit, uscător de păr. 
Număr total camere: 143 din care 
142 duble, camere cu două paturi sau 
pat matrimonial, complet renovate, 1 
apartament de patru persoane. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Aluniş, categoria I. Masa 

se serveşte pe baza bonurilor valori-
ce. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită - cu apă dulce şi sărată, 
bază tratament, saună, jacuzzi, solar. 
Tratament: Pentru a asigura cele 
mai bune condiţii de tratament pen-
tru dvs., din 2008 Complexul ALUNIŞ 
a deschis o modernă baza de tra-
tament proprie în incinta hotelului 
pentru tratarea afecţiunilor cu profil 
reumatismal, ginecologic, respirato-
riu. Datorită proprietăţilor curative 
ale apelor sărate şi ale nămolurilor 
extrase din lacurile sărate din zona 

Sovata, staţiunea a devenit destinaţia 
recomandată în tratarea afecţiunilor 
ginecologice şi reumatismale, o staţi-
une unică în Europa, renumită pentru 
frumuseţea să şi efectele benefice 
asupra sănătăţii. În Baza de Trata-
ment Aluniş se efectuează următoa-
rele tratamente: 
Preventiv reumatologic: Profilaxie 
primară, profilaxie secundară, curativ 
reumatologic - stări algice după reu-
matism Sokolski-Boniland - artrite şi 

poliartrite secundare - artrite toxice 
- poliartrită reumatoidă - spondilită 
anchilozantă - spondilite de origine 
infecţioasă şi traumatică - reuma-
tismul cronic degenerativ: artroze, 
spondiloze - apofizite, cvaste cervica-
le, lombalizări, sacralizări  fracturi cu 
consolidare întârziată sau cu căluşuri 
dureroase - osteite posinfecțioase 
sau posttraumatice - miozite, fibro-
mizite, mialgii - bursite, tendomizite 
- radiculite, plexite, nevrite, nevralgii. 
Curativ reumatologic forţe - boli inva-
lidante ale aparatului locomotor - pa-
reze şi paralizii ale nervilor periferici. 
Preventiv ginecologic: Dereglări ne-
sistematizate ale ciclului menstrual 
- nulipare pentru pregătirea terenului 
pentru o viitoare sarcină. 
Curativ ginecologic: Colpite cronice, 
cervicite cronice - metrite - deviaţii 
uterine, hipoplazii uterine - anexite 
cronice - perimetrite şi parametrite 
- pelviperitonite cronice - amenoree 
primară sau secundară - sechele 
postinflamatorii sau postoperatorii. 
Tratament pentru stimularea fertili-
tăţii - sterilitate primară  sterilitate 
secundară  infertilitate de diferite 
etimologii.

     
 

Tarife începând de la

166,75 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Ferită de circulaţie, zgomotul şi at-
mosfera urbană sufocantă, pensiu-
nea Isuica vă oferă acel colţ liniştit, 
revigorant unde vă puteţi relaxa în 
aer liber. Amplasarea să vă oferă ac-
ces rapid la bazele de tratament cu 

efect curativ şi la băile sărate de la 
Sovata. Pensiunea Isuica este locul 
ideal pentru teambuilding-uri sau 
training-uri oferindu-vă condiţii exce-
lente de cazare şi masă, precum şi o 
serie de activităţi în aer liber.

Dotări generale: Bar, piscină în aer 
liber, saună, teren de tenis, tenis de 
masă, biliard, sistem audio - cd ste-

reo, foişor şi grătar, loc de joacă pen-
tru copii, terasă şi grădină. 
Dotări camere: Pensiunea vă pune la 
dispoziție 4 camere cu pat dublu (pat 
matrimonial, minibar, terasă, duș, 
produse cosmetice, prosoape, cablu 
TV, acces cu card), 3 apartamente 
family compus din 1 cameră cu pat 
matrimonial şi 1 cameră cu canapea 
extensibilă (minibar, terasă, duș, pro-
duse cosmetice, prosoape, cablu TV, 
acces cu card) şi 1 apartament De 
Luxe compus din 2 camere cu pat 
matrimonial şi 1 living cu canapea 
din piele (minibar, terasă, duș, pro-
duse cosmetice, prosoape, cablu TV, 
acces cu card). 
Servicii masă: Pensiunea dispune de 
resturant propriu (circuit închis) unde 
se poate servi micul dejun, prânzul şi 
cina.
Facilităţi copii: Loc de joacă pentru 
copii. 
Fitness/Wellness/Sport: Saună, pis-
cină în aer liber, teren de tenis, tenis 
de masă.

Sovata, judeţul Mureș 

PENSIUNEA ISUICA ***

Tarife începând de la

79,80 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Sovata, judeţul Mureș 

HOTEL LACUL URSU ***

Dotări generale: Restaurant - 60 lo-
curi, parcare proprie, internet. 
Săli de conferinţă: 2. De 30 şi 60 lo-

curi dotate cu video proiector, ecran 
de proiecţie, plasmă, laptop cuplat 
la plasmă, flip-chart, sonorizare, wi-

reless. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, internet, uscător de păr. 
Număr total camere: 27.  
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită. 
Distracţie: Fotbal de masă, table, 
remi, şah, biliard sau tenis de masă.

    

Tarife începând de la

88,26 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul este înconjurat de un cadru 
natural relaxant, situat pe malul La-
cului Negru, oferind servicii de cea 
mai înaltă calitate. La un cost supli-
mentar, oaspeții pot să se relaxeze la 
zona de wellness, care oferă sală de 
masaj, aparat de vibromasaj, bicicle-
tă staționară şi loc de joacă pentru 

copii.
Facilități: Restaurant, bar, terasă, 
recepţie, zonă wellness - contra cost, 
sală de conferințe cu capacitate de 
50 de persoane, cameră de bagaje, 
parcare privată gratuită - cu suprave-
ghere video, seif, room service, inter-
net WiFi gratuit disponibil în camere 

şi zonele publice, servicii de transfer 
şi închirieri auto - contra cost şi orga-
nizare de excursii - contra cost.
Dotări camere: Hotelul dispune de 
camere duble (tip 1, 2 şi 3), suite (tip 
1 şi 2) şi apartamente (tip 1, 2 şi 3). 
Camerele duble şi suitele au podea 
din lemn, zonă de relaxare, minibar 
şi cutie de valori. Unele camere oferă 
balcon. Toate unitățile de cazare in-
clud baie cu cadă sau duș. 
Camerele duble: Tip 1 sunt camerele 
nr. 12, 13, 14 au o suprafaţă de 16 mp 
iar camera nr 15 are o suprafaţă de 
24 mp. Camerele au pat matrimonial, 
podea din lemn, terasă şi sunt situate 
la etajul I. Tip 2 sunt camerele nr. 16, 
17 şi 18 au o suprafaţă între 16 şi 18 
mp. Camerele au pat matrimonial, po-
dea din lemn, terasă şi sunt situate la 

etajul I. Tip 3 sunt camerele nr. 22 şi 
23 au o suprafaţă între 22 şi 23 mp. 
Ambele camere au pat matrimonial, 
podea din lemn, NU au terasă şi sunt 
situate la etajul II. Camerele duble NU 
permit introducerea unui pat supli-
mentar. 
Apartamentele: Tip 1 sunt aparta-
mentele nr. 11 şi 19 au o suprafaţă de 
31 mp, sunt cu terasă şi sunt situate 
la etajul I. Tip 2 este apartamentul 
nr. 21, are o suprafaţă de 35 mp, NU 
are terasă şi este situat la etajul II. 
Tip 3 sunt apartamentele nr. 31 are 
o suprafaţă de 30 mp şi nr 32 are o 
suprafaţă de 27 mp, ambele au tera-
să şi sunt situate la etajul III. Permit o 
capacitate de 4 locuri. 
Suitele: Tip 1 este cameracu nr. 24, 
are o suprafaţă de 40 mp, este com-
pusă din 3 camere + 1 baie, care co-
munică între ele printr-o scară interi-
oară. Suita are podea din lemn, este 
situată la etajul II şi NU are terasă. 
Permite capacitatea a 6 locuri. Tip 2 
este camera nr. 25, are o suprafaţă de 
57 mp, este compusă din 4 camere + 
1 baie, care comunică între ele prin-
tr-o scară interioară. Suita are podea 
din lemn, este situată la etajul II şi NU 
are terasă. Permite capacitatea a 8 
locuri. 
Observații: Check-in ora 14:00 şi 
check-out  ora 12:00.
Condiţie: Repartizarea camerelor se 
efectuează la recepţie.

Sovata, judeţul Mureș 

HOTEL SZEIFERT ***

Tarife începând de la

99,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Sovata, judeţul Mureș 

HOTEL RELAX ****

Dotări generale: Restaurant, parca-
re proprie, loc de joacă pentru copii, 
internet.
Săli de conferinţă: O sală de confe-
rinţe asigură o primire plăcută a 50 
de participanţi, precum şi aparatură 
necesară pentru o adunare profe-

sională de succes: proiector, ecran 
de proiecţie, sunet, tablă flip-chart, 
televizor LCD, podium, conexiune la 
internet în bandă largă. 
Dotări camere: Minibar, balcon, uscă-
tor de păr. 
Număr total camere: 22 - având o 

capacitate de 50 de locuri, Single: 1, 
Duble: 14, Apartamente: 7.
Servicii masă: Restaurantul cu o 
capacitate de 50 de locuri oferă un 
meniu a la cart cu specific interna-
țional, precum și posibilitatea orga-
nizării de evenimente private sau 
corporate. Este un loc unde vă puteți 
simți relaxat cu preparate culinare și 
băuturi atent selecționate, într-o am-
bianță elegantă și comodă. Copiii au 
la dispoziție un spațiu de joacă bine 
echipat în incinta restaurantului. Pro-
gram de funcționare, zilnic între orele: 
08 – 22.00.
Barul din restaurant oferă o selecție 
de băuturi și cocktail-uri care se pot 
savura și pe terasa cu o capacitate 
de 50 de locuri și o panoramă excep-
țională asupra stațiunii, unde oaspeții 
sunt invitați să se bucure de locația 
unică a hotelului. Accesul la WIFI 
este gratuit. Program de funcționare, 
zilnic între orele: 08 – 22. 00

     

Tarife începând de la

105,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant Medi-
teranean, tradiţional, vinotecă, coffe 
lounge, parcare proprie, internet.

Dotări camere: Aer condiţionat - 
climatizare automată, SMART TV, 
minibar, seif, baie cu cadă, baie cu 

duș, balcon, internet wireless gratuit, 
uscător de păr. 
Număr total camere: 11 din care 5 
Camere Family (2 x paturi King size), 
6 camere standard,  6 apartamente: 
2 apartamente excepţional (acestea 
au ceva extra: fie un şemineu, o cadă 
mare ultramodernă sau o terasă ex-
tinsă), 4 apartamente standard (living 
cu canapea extensibilă şi dormitor cu 
pat matrimonial). 
Servicii masă: Se serveşte în resta-
urantele proprii: restaurant Meditera-
nean şi restaurant Tradiţional. Micul 
dejun bufet suedez, prânzul şi cina a 
la carte.

Sovata, judeţul Mureș 

BOUTIQUE HOTEL FABESCA ****

Tarife începând de la

216,72 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Straja, judeţul Hunedoara 

VILA ALPIN ***

Dotări generale: Restaurant - 70 lo-
curi, internet, bar, centru de închiriere 
echipament sportiv, centrală termică.
Săli de conferinţă: 1. O sală de con-
ferinţă cu capacitate de 60 locuri.
Dotări camere: TV, baie cu duș. 
Număr total camere: 27, Duble:  
24 - 9 camere cu pat matrimonial 
1400X2000 şi 15 camere twin două 
paturi de 90x2000. Apartamente: 3 - 
apartamentul este compus din living 

cu canapea extensibilă şi dormitor cu 
pat matrimonial. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul Alpin, categoria 3 stele, în sis-
tem a la carte’’. 
Fitness/Wellness/Sport: Telescau-
nul este cel mai sigur mod de acces în 
staţiunea Straja. Programul de func-
ţionare este zilnic între 8:00 şi 16:00 
cu minim 10 persoane plătitoare. În 
sezon, orarul de funcţionare este 

prelungit, în funcţie de necesităţi. 
Deserveşte pârtia Telescaun doar în 

condiţii de ninsoare abundentă. 
Platoul Constantinescu - lungime 
1750 m, grad de dificultate - uşor; 
Pârtia Lupului - 519 m lungime, grad 
de dificultate- dificil; Pârtia Mutu - 
1270 m lungime, grad de dificultate - 
medie, Pârtia Sfântu Gheorghe 700 m 
lungime, grad de dificultate- uşoară; 
Pârtia Platoul Soarelui 405 m lungi-
me, grad de dificultate - uşor; Pârtia 
Canal 1400 m lungime, grad de difi-
cultate - dificil; Pârtia Telescaun 3200 
m lungime, grad de dificultate - mediu 
şi dificil. 
La cerere se pot organiza activităţi 
de: Rafting, tiroliană, escaladă, paint 
ball, activităţi speo.
Atracţii turistice: Schitul Straja, Ca-
bana Straja Veche, Câmpul America-
nilor, Urşi în captivitate.

 

Tarife începând de la

50,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
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Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, acces persoane cu dizabi-
lităţi, internet gratuit wifi, păstrare 
obiecte de valoare
Dotări camere: Aer condiţionat (cli-
matizare automată), TV Smart, mini-
bar, seif, baie cu duș, balcon, internet, 
uscător de păr, halate şi papuci de 

baie. Fiecare cameră are un spaţiu de 
minim 35 mp. Toate vilele au spaţiu 
comun un living cu canapea, fotolii, 
tv, măsuţa la parter, terasă la etaj.
Număr total camere: Vile: 19 - 13 Vile 
Deluxe fiecare cu 6 camere duble, 1 
Vila Family cu 5 camere duble şi 1 
Vila Premium cu 4 camere duble.

Servicii: Theodora Golf Club nu este 
doar o poveste frumoasă, este un 
teren de vârf, pentru că la design-ul 
său și-au adus aportul cei mai titrați 
specialiști externi care au creat aces-
te parcursuri unice finalizate cu cel 
mai lung par din lume - par 6 - 735 m. 
Când vorbim de golf, avem pentru 
partea de practice simulatorul in-
door şi driving range-ul acoperit, cu 

sistem audio integrat şi 20 de locuri 
disponibile pe tot parcursul anu-
lui. Lacul unic de 5ha cu insulă și 2 
green-uri unde pasionații golfului au 
posibilitatea să își exerseze măiestria 
completează tabloul acestui practice 
customizat, unic. 
Terenul de golf ce se întinde pe 56 ha 
cu 18 parcursuri în lungime totală de 
6518 m numără 4 parcursuri par 3, 10 
parcursuri par 4, 3 parcursuri par 5 și 
1 parcurs par 6.
Servicii masă: Restaurantul clubului 
este locul unde bun-gustul, ambianța 
premium și cultura culinară își dau o 
întâlnire cosmopolită în vecinătatea 
panoramei unice a terenului, comple-
tând vizual succesul unui prânz sau 
al unei cine memorabile. 
Cu o capacitate de până la 150 de 
locuri în interior și 90 de locuri pe 
terasele exterioare, restaurantul este 
deschis zilnic, tuturor vizitatorilor. 
Meniul creat de chef Florin Matei, pro-
dusele proaspete, selecția de băuturi 
sunt ingredientele inedite pentru a 
petrece un timp de calitate la Theo-
dora Golf Club ca vizitator, oaspete 
sau jucător.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, teren golf.

Teleac, judeţul Alba 

THEODORA GOLF CLUB ****

Tarife începând de la

213,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Teliucu Inferior (Castelul Corvinilor), judeţul Hunedoara 

MOTEL CINCIȘ ***

FOARTE APROAPE DE CASTELUL DE 
LA HUNEDOARA
Motelul Cinciș este situat pe malul 
lacului Cinciș, cu o vedere panorami-
că spre M-ții Retezat şi M-ții Poiana 
Ruscă.
În inima Transilvaniei, găsiţi frumu-
seţea naturală a misterioşilor munţi 
româneşti.
Motelul Cincis, cu o privelişte de vis 
a Lacului Cinciș situat între munţi, în-

tr-o zonă de interes istoric, natural şi 
sportiv, dispune de multiple facilităţi, 
fiind renovat recent.
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, internet, animalele de com-
panie acceptate
Săli de conferinţă: 1. 
Dotări camere: TV, frigider - la ca-
merele duble executive, baie cu duș, 
balcon - la camerele de la etajul 2, 
internet, uscător de păr. 

Număr total camere: 17, Duble:17 - 
10 standard, 3 duble superior, 4 duble 
executive.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber. 
Atracţii turistice: Castelul Corvinilor, 
Cetatea Medievală Deva, Parcul Naţi-
onal Retezat, Ruinele de la Sarmize-
getusa Regia, Ulpia Traiana Sarmize-
getusa, Biserica de la Densuş (sec. 
XIII), Mănăstirea Prislop (sec. VIV), 
Catedrala de la Ghelari, Furnalul de la 
Govajdie.

    

Tarife începând de la

75,60 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Fiind parte a grupului Crama La Sa-
lina, Pensiunea - restaurant Sarea-n 
Bucate promovează turismul vinicol, 
oferind acces gratuit la cramă şi vii. 
Pensiunea pune la dispoziția turişti-
lor 13 camere mobilate în stil ultra-
modern, cu un total de 39 de locuri 

de cazare care asigură un confort 
familiar, conferind acel sentiment de 
”acasă”. Eleganța formelor şi căldura 
cromatică sporesc sentimentul de 
linişte şi oferă un plus de intimitate 
familiei tale. Tipurile de încăperi di-
feră în funcție de cerințe: regim sin-

gle, double, matrimonial sau de tip 
familial. Camerele sunt mobilate şi 
utilate complet - fiecare conține mini-
bar, şi este dotată cu tehnologie de 
ultima generație: Wi-fi, TV LCD, tele-
fon, control individual al climatizării. 
Pentru cei care doresc să se cazeze 
la ”Sarea-n bucate”, vă informăm că 
restaurantul oferă oaspeților un mic 
dejun consistent şi energizant, inclus 
în oferta de cazare. Situat în imedia-
ta apropiere a intrării în Salina Turda 
Durgău, restaurantul Sarea-n bucate 
se bucura de o localizare privilegia-
tă, într-un cadru natural, sub soarele 
îmbietor care învăluie dealurile Tur-
zii. După o vizită plină de surprize în 
adâncurile Salinei Turda, restaurantul 
Sarea-n bucate oferă prilejul perfect 
pentru câteva ore de răsfăț culinar. 

Restaurantul este un loc în care poți 
să mănânci preparate sănătoase, 
crescute în propria grădină de legu-
me şi zarzavat, sau din livada de pomi 
fructiferi, din care este produs suc de 
mere BIO.
Dotări generale: Restaurant, parca-
re proprie, loc de joacă pentru copii, 
internet. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, seif, baie cu duș, internet. 
Număr total camere: 13. 
Fitness/Wellness/Sport: Teren te-
nis. 
Distracţie: Pentru copii şi părinţii a 
fost amenajata curtea din zor!!!!  Gră-
dina aranjată vă oferă o vacanţă mi-
nunată!  Avem locul de joacă special 
amenajat în grădina proprie, fiind un 
loc sigur şi agreabil permis doar pen-
tru oaspeţii pensiunii noastre. 
Aflat în aer liber pe gazon, el este des-
tinat pentru copii cu vârste cuprinse 
între 2 - 10 ani, unde se pot distra şi 
alerga în voie. 
Agrement la Pensiunea Sarea-n Bu-
cate Turda: Curte cu grădină interi-
oară; Loc de joacă pentru copii; Remi, 
table, cărţi de joc; Badminton; Teren 
tenis câmp; Teren volei, joc de iarbă;  
Frisbee, mini-teren fotbal, tobogan 
copii cu vârste cuprinse între 2-7 ani, 
căsuţa de poveste pentru copii cu 
vârste cuprinse între 2-5 ani; Zona 
favorabilă pentru drumeţii; Echitaţie 
şi plimbări cu trăsura cu căi prin pod-
goria proprie.

Turda, judeţul Cluj 

PENSIUNEA SAREA-N BUCATE *****

Tarife începând de la

131,10 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Valea Drăganului, judeţul Cluj 

PENSIUNEA ART 1000 ***

Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie gratuită, loc de joacă pentru 
copii, internet Wi-Fi gratuit.
Săli de conferinţă: 1. 
Dotări camere: TV, baie cu cadă, baie 
cu duș, internet, uscător de păr, halat 
de baie.

Număr total camere: 22 - Camere 
Deluxe - cu pat matrimonial, Camere 
Elegant - cu pat twin.
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu, micul dejun servit în 
sistem bufet suedez, prânzul şi cina a 
la carte în sistem fișă cont. Terasă cu 

vedere spre barajul Floroiu. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină aco-
perită, teren tenis, sală fitness, bicicle-
te - se pot închiria de la recepţie, tenis 
de masă, tir cu arcul.

     

Tarife începând de la

112,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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The real countryside experience
Proprietatea este deținută de o fami-
lie transilvăneană nobilă şi include 
un castel care datează din secolul al 
XVI-lea şi 2 clădiri anexe. Accesul la 
internet WiFi este disponibil gratuit în 
toate zonele.
Printre alte facilități, The Machine 
House oferă grădina cu loc de joacă 
pentru copii şi animale domestice.
Se pot organiza diverse activități, 
printre care observare de urşi, plim-
bări cu trăsura trasă de cai şi drume-
ții prin sălbăticia naturii.
Proprietatea oferă parcare privată 
gratuită. Este situată la 1 ora de mers 
cu maşina de Lacul Sfânta Ana, sin-
gurul lac vulcanic din România. 
The Machine House:
- Camera The Red - 37 mp², pat matri-
monial, cadă în cameră.
- Camera The Yellow - 36 mp², pat 
matrimonial, baie cu duș.
- Camera The Orange - 32 mp², pat 
matrimonial, baie cu cadă.
- Camera The Beam - 41 mp², pat ma-
trimonial, baie cu cadă şi duș.

- Camera The Garden - 34 mp², pat 
matrimonial, baie cu duș.
- Camera The Hunter’s - 26 mp², 2 pa-
turi twin şi duș.
The Old Saddlehouse: este un aparta-
ment pentru maxim 8 persoane, situ-
at la 280 m de The Machine House. 
Livingul comun cu şemineu. Camera 
Master este despărţită de Cameră 
Twin printr-o uşă şi împart o baie cu 
duș. Camera Green împarte o baie cu 
cadă şi duș cu Camera Yellow. Toate 
camerele au intrări separate.
- Camera Master Bedroom.
- Camera Green room.
- Camera Yellow room.
- Camera Twin room.
The Garden House: Este situată la 
150 m de The Machine House şi are 
capacitate de maxim 5 persoane. Se 
închiriază integral. Conţine o cameră 
dublă, una twin şi o cameră pentru 
copii sau pentru un adult, o chicinetă, 
living şi o cameră de relaxare. Baia 
este comună şi este dotată cu cadă.
Dobrica Hunting Lodge: Este o casă 
de vacanță în sistem self-catering, cu 

acces gratuit la internet WiFi, situată 
pe o pajişte privată cu o suprafață de 
6 ha în Bixad. Casa de vacanță are o 
terasă de 90 mp şi include 3 dormi-
toare şi 3 băi care oferă apă caldă dis-
ponibilă nonstop şi articole de toaletă 
gratuite. Există un living cu şemineu, 
o zonă de luat masa şi o bucătărie 
complet utilata, cu frigider. Aceasta 
cabană de vânătoare foloseşte apa 
de izvor şi energie solară. Aproxima-
tiv 100 de lumânări sunt pregătite să 
ofere lumina în timpul serii. Se pot or-
ganiza diverse activități, printre care 
observare de urşi, plimbări cu trăsura 
trasă de cai şi drumeții prin sălbăticia 
naturii.
Dotări generale: Restaurant, parca-
re proprie, loc de joacă pentru copii, 
internet
Dotări camere: Baie cu cadă, baie cu 
duș, chicinetă - (Garden House).
Activităţi posibile pe domeniul 
Zabala: Bear watching, deer stalking, 
cină la lumina lumânării. BBQ, foc de 
tabără, private cinema, masaj în ca-
meră.
Servicii contra cost: Cină specială 
pentru 2 în The Old Stables - toată 
clădirea şi toată grădina va fi doar 
a Dvs pentru o seară, înconjuraţi de 
foarte multe lumânări în jurul mesei, 
vin, proseco, muzică ambientală - 143 

Euro / 2 persoane
- Barbeque pentru 2 oaspeţi. Include 
o sticlă de vin sau 4 sticle de bere - 
60.50 Euro. Fiecare extra persoană 
mai achită 27.50 Euro. 
- băuturi servite în Pavilionul din Pă-
dure pentru 2 oaspeţi. O dupamiază 
în pădure alături de cele mai fine vi-
nuri şi platou Haromszek - 22 Euro / 
2 persoane. 
- foc de tabără - 11 Euro
- cinema privat pentru 2 persoane în 
The Old Stable Club Room. Include o 
sticlă de vin - 77 Euro (doar vara)
- cinema în parc - 22 Euro / grup
- cinema la voi în cameră sau în living 
room (dacă nu deranjează alţi oas-
peţi) - 16.50 Euro
- plimabre cu trăsura - 1-5 oaspeţi, 
proximativ o oră de plimbare alturi de 
cei doi cai lipitzani prin împrejurimile 
castelului. Iarna se foloseşte sania 
trasă de cai - 33 Euro
- observare de urşi - 1 sau 2 oaspeţi, 
include băuturi în pavilionul din pă-
dure înainte de întoarcerea la pen-
siune - 132 Euro. Fiecare oaspete 
suplimentar achita 11 Euro. Maxim 4 
persoane.
- masaj la voi în cameră: 27.50 Euro 
/ persoană
- plimbare cu poneiul pentru copii - 
aprox 30 min 5.5 Euro
Servicii masă: Există 4 zone de luat 
masa, una în aer liber două pe terase 
şi una în interior. La cerere, oaspeților 
li se pot oferi mese pregătite după 
rețete transilvănene tradiționale, care 
pot fi servite în zona de luat masa. La 
cerere mesele se pot servi şi în The 
Garden House şi în The Old Saddle-
house pentru 22 Euro / persoană. 
Micul dejun: Include şi gem de casă, 
brânză locală, legume, fructe, ouă din 
producţie proprie. Micul dejun se poa-
te servi la cerere şi în cameră pentru 
un extra de 5.5 Euro / persoană.
Prânzul: Consta în două feluri de 
mâncare. 
Cina: Se serveşte la lumina lumânări-
lor în dinning room sau pe terasa The 
Machine House. Constă în 3 feluri de 
mâncare în funcție de sezon.

Zabala, judeţul Covasna 

ZABOLA ESTATE – THE MACHINE HOUSE **

Tarife începând de la

38,40 Euro
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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MOLDOVA
Dacă istoria ne-a făcut mândri, vinul ne-a făcut 
bucuroși!
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Ceahlău, judeţul Neamţ 

Durău, judeţul Neamţ 

PENSIUNEA TOTAL ***

HOTEL BRADUL ***

Pensiunea Total se află în localitatea 
Ceahlău, la 2 km de Castelul Cnejilor, 
şi oferă un restaurant, un bar și WiFi 
gratuit în toate zonele. 
Adresa: Ceahlău, judeţul Neamţ. 
Dotări generale: Restaurant, inter-
net, animalele de companie accepta-
te - doar camera triplă de la parter cu 
terasă. 

Dotări camere:TV, baie cu duș, inter-
net. 
Număr total camere: 8; Single: 1; 
Duble: 3; Apartamente: 1; Triple: 3 - o 
cameră tripla cu pat matrimonial + 
canapea extensibilă; triplă cu 3 paturi 
separate; triplă cu terasă. 
Servicii masă: În sistem fișă cont. 
Distracţie: Pescuit sportiv pe Lacul 
Bicaz sau Iazul Pensiunii. Închirierea 
Şalupei propietatea Pensiunii 10 per-
soane pe Lacul Bicaz până la Baraj 33 
km. Transport gratuit dus întors până 
în Staţiunea Durău 4.5 km pentru as-
censiunea pe Muntele Ceahlău. 
Atracţii turistice: Traseele de pe 
Muntele Ceahlău oferă turiştilor posi-
bilitatea de a admira cele trei arii pro-
tejate ale Parcului Naţional Ceahlău: 
Rezervaţia Ştiinţifică “Ocolaşul Mare”, 
Rezervaţia natural botanică “Poliţa 
cu Crini” şi Monumentele naturii “Cas-
cada Duruitoarea” şi “Avenul Mare”.

Hotelul este situat în centrul staţiunii. 
Adresa: Durău, cod 617130, jud. 
Neamţ 
Hotel BRADUL reprezintă una din cele 
mai bune variante de cazare din sta-
ţiunea Durău, atât datorită amplasării 
lui în centru staţiunii cât şi datorită 
raportului preț / calitate foarte bun. 

Dotări generale: Restaurant - 200 
locuri, bar de zi, terasă de vară - 40 
locuri. 
Săli de conferinţă: 1. O sală cu capa-
citate de 50 locuri. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, balcon. 
Număr total camere: 75. Duble: 72 
Apartamente: 3 - apartamentul este 
compus din living şi dormitor. 
Observații: La recepţie turiştii vor 
achita taxa de staţiune de 1% din 
valoarea tarifului de cazare pentru 
o noapte. Check-in începând cu ora 
14:00; check-out până la ora 11:00. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Bradul, categoria 3 stele, 
în sistem bonuri valorice. 
Distracţie: Discotecă, jocuri mecani-
ce, biliard. 
Atracţii turistice: Mănăstirea Durău, 
cascada Duruitoarea, Mănăstirea 
Neamţului, Rezervaţia de zimbri Dra-
goş Vodă, Casa memorială Ion Crean-
gă, Cheile Bicazului.

 

 

Tarife începând de la

50,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 

Tarife începând de la

50,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
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Hotelul este situat în centrul staţiunii. 
Adresa: Durău, cod 617130, jud. 
Neamţ 

Dotări generale: Restaurant - 150 lo-
curi (cu orchestră), parcare proprie - 
gratuită, bar de zi, terasă de vară - 80 

locuri, foişor, grătar. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
cadă - sau baie cu duș, telefon cu linie 

internaţională. 
Număr total camere: 18. Duble: 12 - 
dintre care 3 camere suite compuse 
din 2 dormitoare, hol şi baie. Triple: 3. 
Garsoniere: 3 - garsoniera dispune de 
două dormitoare, hol şi baie. 
Observații: La recepţie turiştii vor 
achita taxa de staţiune de 1% din 
valoarea tarifului de cazare pentru 
o noapte. Check-in începând cu ora 
14:00; check-out până la ora 11:00. 
Servicii: Incluse în tarif: Păstrarea 
bagajelor şi obiectelor de valoare. 
Contra-cost: plimbări cu sania / căru-
ţă, facilităţi pârtie de ski, călcătorie / 
spălătorie, rezervari bilete CFR / avi-
on, organizări excursii la principalele 
obiecive turistice din zonă. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Brânduşa, categoria I, în 
sistem bonuri valorice. 
Distracţie: Sală de biliard, şah, table. 
Atracţii turistice: Mănăstirea Durău, 
Cascada Duruitoarea, Mănăstirea 
Neamţului, Rezervaţia de zimbri Dra-
goş Vodă, Casa memorială Ion Crean-
gă, Cheile Bicazului.

Durău, judeţul Neamţ 

HOTEL BRÂNDUȘA **

Tarife începând de la

44,80 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
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Dotări camere: Aer condiţionat, TV - 
LCD, minibar, seif, baie cu duș, balcon, 

internet, uscător de păr. 
Număr total camere: 33. Duble: 20, 

Apartamente: 13 - apartamentul este 
compus living şi dormitor cu pat king 
size. Apartamentele VIP dispun de 

băi cu jacuzzi. 
Servicii: Incluse în preţ: Seif (cameră 
sau recepţie), cablu TV, bancomat, 
concierge, wake-up call, ziare, reviste, 
păstrarea bagajelor, comenzi pentru 
taxiuri, expedierea şi predarea co-
respondenţei. Contra cost: Business 
Center, facilităţi conferinţe / training / 
prezentări; plimbări cu sania / căruţă; 
organizare partide de pescuit; room 
service. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu care vă oferă o varieta-
te de mâncăruri delicioase, toate ex-
trem de proaspete cu ingrediente de 
bună calitate. Puteţi servi un snack la 
orice oră din zi. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA - sau-
nă, teren sport mixt - 2 terenuri de 
sport, tenis de masă. 
Distracţie: Discotecă - bar care seara 
se transformă în club pentru clienţii 
hotelului.

Durău, judeţul Neamţ 

HOTEL BISTRIȚA ****

Tarife începând de la

100,80 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant - 130 lo-
curi, parcare proprie, păstrare obiecte 
de valoare. 
Săli de conferinţă: 1. Complex de 
conferințe, simpozioane şi training. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
duș, balcon, internet, uscător de păr. 
Număr total camere: 59 din care 
duble: 57 şi apartamente: 2 - apar-
tamentul este compus din living şi 
dormitor. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul EuroVacanța, categoria 3 stele 

în sistem ‚’a la carte’’ sau meniu fix. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită - de dimensiuni semi-olim-
pice, teren sport mixt - sală de sport 
polivalentă, sală de gimnastică. 
Tratament: Izvoarele de ape carbo-
nate, bicarbonatate, uşor sulfuroase, 
clorate, sodice, hipertonice, hipotoni-
ce şi oligominerale, izvoare descope-
rite încă din anul 1801. În 1852 s-au 
efectuat primele teste chimice, iar în 
1877 au apărut primele instalaţii bal-
neare. De-a lungul timpului, calităţile 

apelor minerale descoperite aici au 
fost confirmate prin medaliile obţi-
nute la expoziţiile internaţionale de 
la Paris, Viena, Frankfurt / Main etc. 
Specialiştii le-au comparat cu apele 
minerale de la Karlovy Vary, Vichy, 
Aix-les-Bains; aerul pur bogat în: ae-
rosoli, răşini, ioni negativi de oxigen; 
datorită circulaţiei maselor de aer 
ozonat şi aerosoli aromaţi de pădu-
re, turistul beneficiază de un climat 

relaxant şi tonifiant, de cruţare, seda-
tiv-stimulativ. 
Baza de tratament a hotelului dis-
pune de spaţii amenajate, aparatura 
medicală modernă pentru a asigura 
procedurI în funcţie de terapia reco-
mandată de medic şi anume: 
- ELECTROTERAPIE - curenţi dina-
mici, ionizare, trabert tens, curenţi 
interferenţiali, ultrasunet. 
- TERAPIE RESPIRATORIE - aerosoli 
şi inhalaţii cu ape minerale. 
- MASOTERAPIE - masaj manual, ma-
saj limfatic. 
- TERMOTERAPIE - aplicaţii cu para-
fina, solux, unde scurte, microunde. 
- HIDROTERAPIE - hidromasaj, baie 
cu bule, baie galvanică, duș subacval. 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovada de asigurat (adeverinţă de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servi-
cii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif pentru turist neasigurat iar tu-
ristul va fi obligat să achite diferenţa 
la recepţie.
Distracţie: Mese pentru tenis de 
masă, biliard, darts. 
Atracţii turistice: Slănic Moldova, 
Izvoarele minerale, Mănăstirea Slăni-
cului, Salina Târgu Ocna, Mănăstirea 
Măgura Ocnei, Barajul Valea Uzului.

Slănic Moldova, judeţul Bacău 

HOTEL EURO VACANȚA ***

Tarife începând de la

78,20 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, internet. Centru de relaxare 
şi agreement cu piscină interioară, 
piscină pentru copii, jacuzi, saună 
umedă şi saună uscată, fitness, două 
saloane de masaj. Sala de jocuri, Club 
de noapte cu o capacitate de 140 de 

locuri. 
Săli de conferinţă: 2. Sala Mihai 
Eminescu cu o capacitate de 100 de 
locuri şi Sala George Enescu cu o ca-
pacitate de 80 de locuri. 
Dotări camere: TV, baie cu duș, in-
ternet. 

Număr total camere: 91. Duble: 78 
- 74 camere duble standard, 4 ca-
mere duble superior. Apartamente: 
2 - apartamente personalizate: apar-
tamentul Racoviţă şi apartamentul 
Spiridon. Studiouri: 11 - 11 suite. 
Servicii masă: Se acordă în Restau-
rantul Tirolez cu o capacitate de 85 
de locuri şi Restaurantul Internaţio-
nal cu o capacitate de 250 de locuri. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită, SPA, bază tratament, sală 
fitness. 
Tratament: Bază de tratament cu 7 
cabinete de tratament.

Slănic Moldova, judeţul Bacău 

HOTEL PERLA ****

Tarife începând de la

175,66 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant - cu ca-
pacitate 240 locuri, parcare proprie 
- capacitate 40 de locuri, păstrare 
obiecte de valoare, bar de zi, braserie, 
grădină de vară. 
Săli de conferinţă: 2. Cu 150 de lo-

curi respectiv 40 de locuri; dispun de 
acoperire wireless pentru internet, 
flipchart şi ecran de proiecţie. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
duș, telefon. 
Număr total camere: 240; Duble: 231 

- camere cu 2 paturi. Apartamente: 9 - 
apartamentul este compus din living 
şi dormitor.
Observații: Check-in începând cu 
orele 14:00; check-out până la orele 
12:00. Opţional salina de la Târgu 
Ocna, se face abonament pentru mi-
nim 5 zile.
Servicii: Oferirea de informaţii turisti-
ce şi despre mijloacele de transport, 
trezirea la ora solicitată, păstrarea 
obiectelor de valoare, transmiterea 
de mesaje de la sau către turişti, pre-
luarea şi expedierea corespondenței, 
păstrarea obiectelor uitate şi anun-
ţarea turiştilor, păstrarea bagajelor, 
precum şi acces gratuit la internet 
wireless, în holul de la recepţie.
Servicii masă: Restaurant Venus, ca-

tegoria I. Masa se serveşte în sistem 
a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment, saună. 
Tratament: Bază de tratament ame-
najată pentru tratarea afecţiunilor 
aparatului digestiv, hepato-biliare, că-
ilor respiratorii, metabolice şi de nu-
triţie, asociate. Proceduri în secţia de 
electroterapie: ionizări, curenţi diadi-
namici, ultrasunete, magnetodiaflux, 
unde scurte, inhalaţii. Proceduri în 
secţia de hidroterapie: băi cu bule, 
bai de plante, băi galvanice, duș sub-
acval, duș scoţian, saună. Se efectu-
ează de asemenea şi tratamente cu 
parafină şi masaje manuale parţiale 
şi generale, cure cu ape minerale 
numai cu recomandarea medicului. 
Apele minerale carbogazoase, dar şi 
microclimatul de salină (Salina Tg. 
Ocna) sunt hotărâtoare în tratamen-
tele aplicate de personalul de speci-
alitate. 
Atracţii turistice: Parcul staţiunii, 
drumeţii la Cheile “300 de scări”, Po-
pasul “Cascada”, păstrăvărie, Valea 
Slănicului, Muntele “Pufu” şi Muntele 
“Corbu”, Mănăstirea Runcu (1457), 
Oneşti - Biserica Adormirii Maicii 
Domnului (1493), Comăneşti - Palatul 
Ghica (1790), Tescani - Muzeul Geor-
ge Enescu.

Slănic Moldova, judeţul Bacău 

HOTEL VENUS **

Tarife începând de la

46,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 

   



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal) 159

Dotări generale: Restaurant - capa-
citate 120 locuri, parcare proprie, ac-
ces persoane cu dizabilităţi, păstrare 
obiecte de valoare, bar, cameră de ba-
gaje, lift, magazin, agenţie de turism. 
Săli de conferinţă: 1. Sala dispune 
de flipchart, videoproiector şi ecran 

de proiecţie. Capacitate 30-40 de lo-
curi. 
Dotări camere: TV, frigider, minibar, 
baie cu duș, balcon - sau terasă, ca-
blu TV, telefon. 
Număr total camere: 43. Duble: 43. 
Servicii: Room-service, spălătorie. 

Servicii masă: Se acordă în resta-
urantul propriu în sistem a la carte. 
Restaurantul hotelului Dobru îmbină 
plăcut stilul rustic cu cel vânătoresc 
oferind o panoramă deosebită asupra 
cadrului natural în care se afla situat. 
De la meniuri tradiţionale la prepa-
rate pe bază de vânat, bucătăria va 
satisface cele mai rafinate preferinţe 
culinare. 
Fitness/Wellness/Sport: Sală fitness, 
contra cost: saună, jacuzzi, masaje. 
Distracţie: Biliard. 
Atracţii turistice: Parcul staţiunii, 
drumeţii la Cheile “300 de scări”, Po-
pasul “Cascada”, păstrăvărie, Valea 
Slănicului, Muntele “Pufu” şi Muntele 
“Corbu”, Mănăstirea Runcu ( 1457), 
Oneşti - Biserica Adormirii Maicii 
Domnului ( 1493), Comăneşti - Pa-
latul Ghica (1790), Tescani - Muzeul 
George Enescu.

Slănic Moldova, judeţul Bacău 

HOTEL DOBRU ***

Tarife începând de la

99,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant - 140 
locuri, parcare proprie. 
Săli de conferinţă: 1 - capacitate 60 
persoane, iluminat natural / artificial, 
acces direct din pensiune, conexiune 
wireless, video proiector, ecran de 

proiecţie, flipchart, aer condiţionat. 
Mesele şi pauzele de cafea pot fi lu-
ate atât pe terasa pensiunii cât şi în 
restaurant. 
Dotări camere: TV, minibar, internet - 
WLAN, uscător de păr. 

Număr total camere: 14: camere de-
luxe au 30 mp, canapea extensibilă, 
pat matrimonial, cadă jacuzzi, came-
re superior au 27 mp, pat matrimonial 
şi baie cu cadă, camere family au 28 
mp, pat dublu, canapea extensibilă, 
baie cu duș, camere standard sau 
twin au 22 mp baie cu duș; 1 vilă cu 7 
camere spaţioase cu pat matrimoni-
al, living - bucătărie. 
Servicii masă: Se acordă în restaun-
tantul propriu. Micul dejun bufet sue-

dez, prânz şi cină în sistem fișă cont. 
Produsele alimentare ce vă sunt 
oferite provin din fermă proprie. Pre-
paratele tradiţionale pe grătar sunt 
realizate de bucătar pe gustul clien-
tului, fiind asociate cu servicii promp-
te şi de calitate, pentru o vacanţă de 
neuitat. 
Fitness/Wellness/Sport: Complexul 
turistic Poiana Verde este ampla-
sat în interiorul unui parc de cca 10 
hectare. Pe lângă miile de arbori şi 
arbuşti ornamentali, flori, pomi fructi-
feri, viţă-de-vie, poiene cu iarbă, teren 
de joacă etc, parcul este străbătut de 
un râuleţ de munte ce şerpuieşte în 
cascade şi se adună într-un lac de 
cca 700 m2, în care innoata peşti de 
diferite specii. Pentru cei care do-
resc să pescuiască sau să se plimbe, 
puteţi să o faceţi pe aleea iluminată 
pitoresc, ce duce spre lacul privat al 
pensiunii unde se afla o bărcuţă pt 
amatorii de plimbare pe lac. 
Atracţii turistice: Slănic Moldova, 
Mănăstirea Slănicului, Salina Târgu 
Ocna, Mănăstirea Măgura Ocnei, Ba-
rajul Valea Uzului.

Slănic Moldova, judeţul Bacău 

PENSIUNEA POIANA VERDE ****

Tarife începând de la

90,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, internet, încălzire centrală.
Săli de conferinţă: 1. Cu 30 de locuri 
dotată cu video proiector, ecran de 
proiecţie, flipchart, linie telefonică 
internaţională, internet, xerox, fax, 
spaţiu de coffee break. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
duș, internet, uscător de păr, telefon. 
Număr total camere: 20, Duble: 14 - 

cu pături individuale sau cu pat matri-
monial. Apartamente: 2 - apartamen-
tul este compus din living şi dormitor 
cu pat matrimonial. Garsoniere: 4. 
Restaurantul pune la dispoziţie o bu-
cătărie cu produse rafinate şi variate. 
Meniurile din cadrul restaurantul sunt 
adaptate fiecărui client, preparatele 
culinare fiind „ca la mama acasă”. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 

acoperită, teren tenis, sală fitness, 
saună. Accesul la sala de fitness, 
terenul de tenis de câmp şi tenis de 
masă este gratuit. 
Tratament: Sanatoriul Balnear Slănic 
Moldova, unitate sanitară de interes 
public naţional, aflată în subordinea 

Ministerului Sănătăţii, oferă servicii 
de recuperare medicală, pentru adulţi 
şi copii, în regim de spitalizare şi am-
bulatoriu, pe următoarele profile de 
patologie: respirator, hepato-digestiv, 
renal, reumatismal cronic degenera-
tiv, circulator. Se găsesc aici mofete, 
alături de microclimatul de salină (de 
la Tg. Ocna) şi de apele minerale. Se 
pot face cure interne cu ape minerale, 
aerosoli şi inhalaţii, băi cu apă mine-
rală încălzită, hidroterapie, kinetote-
rapie, electroterapie, cultură fizică 
medicală, psihoterapie, meloterapie 
şi geriatrie. 
Distracţie: Mănăstirea Runcu (1457), 
Oneşti - Biserica Adormirii Maicii 
Domnului (1493), Comăneşti - Palatul 
Ghica (1790), Tescani - Muzeul Geor-
ge Enescu.

Slănic Moldova, judeţul Bacău 

VILA TELECONSTRUCȚIA ***

Tarife începând de la

110,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, acces persoane cu dizabili-
tăţi, internet - gratuit, păstrare obiec-
te de valoare.
Săli de conferinţă: 1. Capacitate - 45 

locuri. 
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie 
cu cadă, baie cu duș, balcon - ame-
najat cu mobilier de exterior, internet 
- prin cablu, uscător de păr, halate de 

baie, papuci de unică folosinţă. 
Număr total camere: 40 din care 
duble: 36 - standard matrimoniale şi 
twin cu suprafața de 36 mp, superior 
cu suprafaţa de 28 mp şi de lux cu su-

prafaţa de 30 mp şi 1 cameră pentru 
persoane cu dizabilităţi. Apartamen-
te: 4 - 1 apartament de lux.
Observații: Primirea camerei se reali-
zează începând cu ora 14.00. Elibera-
rea camerei se realizează înainte de 
ora 12.00. Animale de companie: nu 
sunt acceptate!
Servicii: Spălătorie şi room service. 
Servicii masă: Hotelul dispune de 2 
restaurante: Restaurant Pheonix cu 
o capacitate de 70 locuri şi Restau-
rantul Nemira cu o capacitate de 50 
locuri, restaurant în care se serveşte 
micul dejun între orele 08 - 10. 
Facilităţi copii: Copiii cu vârsta sub 
11 ani beneficiază de gratuitate la ca-
zare şi mic dejun dacă nu se solicita 
pat suplimentar. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită, sală fitness, saună. 
Atracţii turistice: Slănic Moldova, 
Mănăstirea Slănicului, Salina Târgu 
Ocna, Mănăstirea Măgura Ocnei, Ba-
rajul Valea Uzului.

Slănic Moldova, judeţul Bacău 

HOTEL NEMIRA ****

Tarife începând de la

140,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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MARAMUREȘ
Artă populară, spiritualitate și ospitalitate, toate într-un 
cadru natural spectaculos.
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Baia Sprie, judeţul Maramureș 

COMPLEX HOTELIER ȘUIOR ***

Dotări generale: BAZA: Restaurant 
120 locuri, parcare proprie, loc de 
joacă pentru copii asigură distracţia 
copiilor pe un joc gonflabil de 21 m 
lungime şi 5 m lăţime compus din 
tobogan, zid de ascensiune şi mul-
tiple obstacole, leagăne şi personal 

pentru supravegherea lor atât timp 
cât se află în incinta parcului, terasă 
40 locuri, braserie 100 locuri, păstră-
vărie, centru închiriere echipamente 
sportive (ski şi snowboard). 
Săli de conferinţă: 1. O sală - 80 lo-
curi dotată cu: instalaţie de aer condi-

ţionat, instalaţie de sonorizare - amp-
lificare, microfoane fixe, aparatură 
de traducere simultană în trei limbi, 
videoproiector, ecran de proiecţie, 
flipchart, aparatură audio-video. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, uscător de păr, telefon. 

Număr total camere: 53 din care sin-
gle  7, duble  38 - dintre care 24 came-
re cu două paturi şi 14 camere cu pat 
dublu şi apartamente 8 - apartamen-
tul este compus din living şi dormitor. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Suior, în sistem fișă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: Teren tenis, 
sală fitness, SPA, saună, jacuzzi, so-
lar, darts. COTA 1000: restaurant 100 
locuri, bar ,,după schi’’, terasă restau-
rant pe lac. 
Săli de conferinţă: 1. O sală - 60 lo-
curi dotată cu: videoproiector, ecran 
de proiecţie, flipchart, aparatura au-
dio-video, microfoane fixe. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, uscător de păr, telefon. 
Număr total camere: 15 din care vile 
3 , fiecare vilă având 5 camere duble 
cu pat matrimonial şi un living spa-
ţios. Pârtie de schi cu o lungime de 
1.400 m, dotată cu telescaun cu o ca-
pacitate de 1200 de persoane / oră şi 
ratrac pentru nivelarea ei. Accesul la 
telescaun se face pe bază de cartele 
magnetice. Terenuri de: fotbal, volei, 
bachet, două saune. 
Distracţie: Masa de biliard, Paint 
Ball.

   

Tarife începând de la

94,60 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Adresa: Borşa, str. Brădet nr. 8, jud. 
Maramureş. 
Hotelul, situat într-un cadru deosebit, 
dispune de capacitatea maximă de 
cazare de 62 persoane şi se reco-

mandă ca fiind una din cele mai bune 
şi renumite variante de cazare din 
staţiunea Borşa. Poziţionat în apro-
pierea pârtiei de schi din staţiune, la 
circa 11 km de centrul oraşului Borşa, 

la altitudinea de 850 m într-un cadru 
pitoresc şi deosebit. 
Dotări generale: Restaurant - 80 
locuri, parcare proprie, terasă - 40 lo-
curi, bar de zi - 20 locuri. 
Săli de conferinţă: 1. O sală cu capa-
citate de 40 locuri. 
Dotări camere: TV - cablu, baie cu 
duș, geamuri termopan. Apartamen-
tele au baie cu cadă. Majoritatea ca-
merelor au balcon. 

Număr total camere: 29. Duble: 26. 
Apartamente: 1 - apartamentul este 
compus din living şi dormitor. Triple: 
2. 
Servicii: Păstrarea obiectelor de va-
loare, informaţii turistice, magazin tip 
ABC. 
Servicii masă: Se acordă în resta-
urantul Cerbul, categoria 3 stele, în 
sistem bonuri valorice. 
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 
adulţi): 0-10 ani beneficiază de gratu-
itate la cazare fără pat suplimentar. 
Fitness/Wellness/Sport: 5 pârtii de 
schi cu grad de dificultate care vari-
ază de la uşor la greu (Puzdrele, Poia-
na Ştiol, Poiana Stio l -Vf. Stiol - grad 
de dificultate mediu; Brădet - grad de 
dificultate uşor; Olimpica - grad de 
dificultate ridicat şi dispune în plus 
de nocturnă); teleschi şi telescaun, 
trambulină naturală. 
Tratament: Factorii naturali reco-
mandă staţiunea în tratarea afecţi-
unilor pulmonare, cardio-vasculare 
(mofete), ale sistemului nervos peri-
feric, iar apele minerale sunt eficiente 
în tratarea afecţiunilor tubului diges-
tiv, renale, ale căilor urinare. 
Distracţie: Posibilitatea organizării 
de excursii. 
Atracţii turistice: Rezervaţia Pietro-
su Rodnei, Cascada Cailor, Lacul Şti-
ol, Rezervaţia mixtă Peştera şi Izvorul 
Albastru al Izei, Rezervaţia Piatra 
Rea, Parcul Naţional Munţii Rodnei.

Borșa, judeţul Maramureș 

HOTEL CERBUL **

Tarife începând de la

55,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
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Hotelul este construit la cele mai 
exigente standarde occidentale. Ho-
tel Nord este un loc al relaxării, al 
petrecerii plăcute a timpului, a con-
cediilor şi vacanțelor. Este o locație 
all season, care beneficiază de minu-
natul cadru natural al împrejurimilor. 
Munții Rodnei, cu Masivul Pietrosu 
Rodnei (2303 m) străjuieşte zona, im-

punând solemnitate şi puritate.
Adresa: Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 
237. 
Dotări generale: Restaurant - 100 
locuri. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
baie cu duș, internet, uscător de păr, 
halat baie.
Număr total camere: 26. Duble: 21 
- 19 camere duble matrimoniale şi 2 
camere duble twin; Apartamente: 5 
- 3 apartamente standard şi 2 apar-
tamente de lux. 
Săli de conferinţă: 1. Cu dotări mo-
derne (videoproiectoare, sistem audio, 
computer, accest la internet wireless) 
menite să asigure succesul întâlniri-
lor. 
Servicii masă: Se servesc a la carte 
în restaurantul propiu. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită, SPA, saună umedă, saună 
uscată, sală fitness, grotă de sare, 
duşuri emoţionale. Accesul la centrul 
SPA este contracost. 
Atracţii turistice: Săpânţa; Pasul 
Prislop; Vârful Pietrosul Rodnei; Mo-
căniţa de la Vișeul de Sus; Biserica de 
lemn din Mănăstirea Moisei; Cascada 
Cailor; cariera de piatră.

Hotelul Păltiniş este amplasat într-un 
cadru pitoresc deosebit, pe valea 
Vișeuțului la distanţă de 150 m faţă 
de DN18 sau 1000 m distanţă de la 
intrarea în staţiunea turistică Borşa. 
Dotări generale: Restaurant, parca-
re proprie, bar de zi, parter, 2 etaje şi 

mansardă, 3 bazine cu păstrăvi. 
Dotări camere: TV, baie cu duș, bal-
con, apartamentele au în plus frigider. 
Număr total camere: 20 Duble: 16 - 
dintre care 2 cu pat matrimonial şi 14 
camere cu două paturi. Apartamente: 
3 - apartamente cu pat matrimonial şi 
cameră separată cu loc de luat masa 
şi canapea extensibilă. Triple: 1. 
Servicii masă: Se acordă în resta-
urantul Păltiniş categoria 3 stele, în 
sistem a la carte. 
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 
adulţi) - 0-10 ani beneficiază de gra-
tuitate la cazare fără pat suplimentar. 
Atracţii turistice: Rezervaţia Pietro-
su Rodnei, Cascada Cailor, Lacul Şti-
ol, Rezervaţia mixtă Peştera şi Izvorul 
Albastru al Izei, Rezervaţia Piatra 
Rea, Parcul Naţional Munţii Rodnei.

Borșa, judeţul Maramureș 

Borșa, judeţul Maramureș 

HOTEL NORD ***

HOTEL PĂLTINIȘ ***

Tarife începând de la

120,96 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

Tarife începând de la

55,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
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Situat în staţiunea turistică Borşa din 
Maramureş, Hotel Victoria pune la 
dispoziţia turiştilor servicii de cazare 
la cele mai înalte standarde, conce-
pute şi personalizate astfel încât să 
satisfacă chiar şi cele mai exigente 

cerinţe şi aşteptări în domeniu. Este 
amplasat la doar 400 m de staţia de 
autobuz din Borşa, la 2,3 km de pârtia 
de schi Runc - Stiol, 32 Km de Vişeu 
de Sus. 
Adresa: Str. Strâmtura nr. 9, localita-

te Borşa, judeţ: Maramureş. 
Dispune de o capacitatea maximă de 
cazare de 49 de persoane. 
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, bar, bucătărie pentru clienţi. 
Dotări camere: TV, baie cu duș, bal-

con, uscător de păr. 
Număr total camere: 21. Duble: 17, 
Apartamente: 4 , Triple: 1. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul hotelului, în sistem a la carte. 
Distracţie: Posibilitatea organizării 
oricărui tip de eveniment festiv: pe-
treceri, aniversări, mese festive, bo-
tezuri dar şi a organizării de excursii. 
Atracţii turistice: Rezervaţia Pietro-
su Rodnei, Cascada Cailor, Lacul Şti-
ol, Rezervaţia mixtă Peştera şi Izvorul 
Albastru al Izei, Rezervaţia Piatra 
Rea, Parcul Naţional Munţii Rodnei.

Borșa, judeţul Maramureș 

HOTEL VICTORIA ***

Tarife începând de la

58,40 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 

 



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal) 169

Dotări generale: Hotelul a fost inau-
gurat în decembrie 2014 şi dispune 
de: piscină interioară încălzită cu o 
vedere splendidă asupra munților 
Rodnei, zona SPA (saună, salină), re-
staurant cu peste 200 de locuri, bar, 
parcare proprie cu sistem de supra-
veghere video, terasă exterioară, spa-
ţiu de joacă pentru copii, acces gratu-

it la internet WI-FI în incinta hotelului. 
Dotări camere: 36 de camere duble, 
toate echipate cu TV LCD şi cablu TV, 
baie proprie, uscător de păr şi pat ma-
trimonial.
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu, categoria 3*, meniul cu-
prinzând preparate din bucătăria tradi-
ţională românească şi internaţională. 
Facilităţi copii: Loc de joacă pentru 
copii. 
Distracţie: Se pot practica  nume-
roase activităţi în aer liber (plimbări 
în mijlocul naturii, drumeţii, echitaţie, 
excursii off-road cu maşini de teren, 
biciclete sau motociclete) iar iubitorii 
sporturilor de iarnă au în apropiere 
pârtia de schi din staţiune.
Obiective turistice: Rezervaţia Pie-
trosu Rodnei, Cascada Cailor, Lacul 
Iezer, Rezervaţia mixtă Peştera şi 
Izvorul Albastru al Izei, Rezervaţia 
Piatra Rea, Parcul Naţional Munţii 
Rodnei, Mănăstirile din lemn, Mocă-
nița, Cimitirul Vesel, Valea Vinului, 
Săpânța. 

Dotări generale: Restaurant capaci-
tate de 80 locuri, parcare proprie pă-
zită, internet, sală de mic dejun cu o 
capacitate de 70 de locuri. 

Săli de conferinţă: 1. O sală de con-
ferinţe cu o capacitate de până la 
100 de locuri, dotată cu instalaţie de 
sonorizare de ultima generaţie, este 

oricând capabilă să vă găzduiască 
întâlnirile de afaceri. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, internet. 
Număr total camere: 30, Single: 1, 
Duble: 22 - dintre care 17 camere 
standard şi 5 camere cu pat supli-
mentar (2 camere de lux cu Jacuzzi), 
Apartamente: 1 - apartamentul este 
dotat cu un pat mare dublu poate fi 
folosită ca dormitor, iar cealată ca-
meră poate fi folosită pentru lucru, 
aceasta din urmă fiind dotată cu bi-

rou. Triple: 6. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul hotelului unde puteţi savura 
preparate delicioase clasice sau din 
bucătăria maramureşeană tradiţio-
nală. 
Fitness/Wellness/Sport: Cavnicul, 
datorită numărului mare de zile de 
iarnă este cunoscut şi că polul zăpezii 
din Maramureş, lucru care constituie 
un avantaj pentru cei ce iubesc spor-
tul hibernal. Cele şapte pârtii (Icoana 
1, Icoana 2, Roata 1, Roata 2, Rainer 
1, Rainer 2 şi Pârtia Albastră), din care 
trei sunt noi, au o lungime de 800 – 
2.200 de metri şi o înclinație între 19 şi 
37 de grade, ceea ce le face potrivite 
atât pentru începători, cât şi pentru 
avansați sau chiar profesionişti. 
Distracție: În fiecare weekend orga-
nizăm pentru plăcerea dumneavoas-
tră o seară maramureşeană cu muzi-
ca populară ce încălzeşte atmosfera. 
Atracţii turistice: În localitate se 
poate vizita Stâlpul tătarilor, Grădina 
Regelui - plantaţie seculară de larice, 
Biserica romano-catolică Sf. Maria. 

Borșa, judeţul Maramureș 

Cavnic, judeţul Maramureș 

HOTEL ROMAN ***

HOTEL ROATA ***

Tarife începând de la

75,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

Tarife începând de la

50,40 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră triplă 
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Dotări generale: Restaurant - 100 lo-
curi, parcare proprie, internet, terasă 
- 150 locuri, cramă. 
Săli de conferinţă: 1. Sala are o ca-
pacitate de 30 locuri şi este dotată cu 
video-proiector, flipchart, instalaţie 
de sonorizare, toate de ultima gene-

raţie, oferind astfel condiţii optime 
pentru organizarea de şedinţe, semi-
narii, traininguri, prezentări, precum 
şi facilităţi de club. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, uscător de păr, băi cu jacuzzi 
în apartamente, telefon în cameră şi 

baie. 
Număr total camere: 24, Duble: 20, 
Apartamente: 4 - apartamentul este 
compus din living cu canapea exten-
sibilă şi dormitor cu pat matrimonial. 
Servicii: Incluse: Acces gratuit la pis-
cine, saună, sală de fitness şi terenul 
de sport. Contra cost: Cosmetică, ma-
nichiură, pedichiură, coafor, frizerie. 
Servicii masă: Se acordă în resta-
urantul Secret-Garden unde se pot 
savura mâncăruri delicioase, băuturi 
variate, totul într-un cadru ce îmbină 

stilul modern cu cel rustic. Oaspeţii 
complexului pot savura preparate 
rafinate din patrimoniul culinar ro-
mânesc şi internaţional. Terasa ge-
neroasă completează în mod inspirat 
spaţiul restaurantului. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber - 3 piscine, piscină acoperită, 
SPA, baza tratament, teren sport mixt 
- fotbal, tenis, baschet - cu instalaţie 
nocturnă, sală fitness, saună. 
Atracţii turistice: Cimitirul Vesel din 
Săpânţa, Mănăstirea Bârsana, Mă-
năstirea Sfânta Ana din Rohia, Valea 
Izei, Țara Lăpuşului, Muzeul Etnogra-
fic Sighetul Marmaţiei, bisericile de 
lemn din Maramureş.
PISCINELE EXTERIOARE: 
- piscină copii, cu tobogane şi o adân-
cime de 0.5 m 
- piscină cu hidromasaj cu o adânci-
me de 1.20 m 
- piscină de 15x8 m şi o adâncime 
cuprinsă între 1.20 şi 2.10 m 
Temperatura apei este cuprinsă între 
24 şi 28 grade C. Piscinele sunt func-
ţionale din luna iunie până în luna 
septembrie. 
Tratament: Afecţiuni ale aparatului 
locomotor (afecţiuni reumatismale 
inflamatorii, degenerative, abarticu-
lare, stări posttraumatice), afecţiuni 
ale aparatului digestiv, afecţiuni gine-
cologice, afecţiuni otolaringologice, 
afecţiuni ale aparatului respirator, 
distonii neurovegetative.

Dănești, judeţul Maramureș 

HOTEL SECRET GARDEN ****

Tarife începând de la

125,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant Clasic - 
307 locuri, parcare proprie - gratuită 
în limita locurilor disponibile, grădină 
de vară, bar de zi. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș - cădiță. 

Număr total camere: 63 din care du-
ble: 60 - 3* superior. Apartamente: 3 - 
clasificate la 3* superior. Apartamen-
tul este compus din living şi dormitor, 
despărţite prin uşă. 
Servicii masă: Se asigură în unitatea 

Restaurant Clasic cu o capacitate de 
307 locuri. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment - cu bazin cu apă minerală, te-
ren sport mixt - fotbal, handbal şi te-
nis de câmp (toate cu bitum), ştrand 
cu apă minerală (3 bazine), saună cu 
o capacitate de 12 persoane.
Tratament: Baza de tratament a ho-
telului are o suprafaţă de 800 mp şi 
este destinată tratării următoarelor 

afecţiuni: reumatismale degenerati-
ve, abarticulare, neurologice periferi-
ce şi a afecţiunilor ginecologice. 
Proceduri: Balneaţie cu ape minerale, 
hidroterapie, kinetoterapie, masote-
rapie, băi galvanice, aplicaţii parafină, 
terapie respiratorie, electroterapie, 
magnetoterapie, ultrasunete, solux, 
laser, kinetoterapiede grup la sală. 
Tratamentele sunt efectuate sub su-
pravegherea personalului medical. 
Turiştii trebuie să prezinte la hotel 
dovada de asigurat (adeverinţă de la 
locul de muncă sau cupon de pensie) 
şi bilet de trimitere tip pentru servi-
cii medicale în sistemul asigurărilor 
sociale de sănătate. În caz contrar, 
serviciile de tratament vor fi încasate 
la tarif de turist neasigurat iar turis-
tul va fi obligat să achite diferenţa la 
recepţie. 
Atracţii turistice: Valea Izei, Pădurea 
Crăiasa, Rezervaţia Pietrosu Rodnei, 
Mănăstirea Bârsana.

Dotări generale: Parcare proprie 
păzită 10 locuri, loc de joacă pentru 
copii, salon pentru servirea mesei - 
60 locuri, bar de zi - 20 locuri, terasă 
acoperită. 
Săli de conferinţă: 1. Cu 20 de locuri. 

Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
frigider, baie cu duș, uscător de păr. 
Număr total camere: 14, Single: 2, 
Duble: 10, Apartamente: 2. 
Servicii: Închirieri de biciclete, excur-
sii la cerere cu microbus, transport şi 

catering la pârtiile de schi din Cavnic, 
punct de informare turistică (hărţi, 
pliante, broşuri; maşina pentru trans-
portul turiştilor la obiective din Mara-
mureş, din Ucraina sau unde vă doriţi 
dumneavoastră. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită cu apă sărată cu hidroma-
saj, piscină cu apă dulce, piscină cu 
apă termală, teren sport mixt, saună. 
Tratament: Indicaţii terapeutice: 
Afecţiuni reumatice şi articulare ale 
aparatului locomotor, afecţiuni gine-
cologice, bioclimat de cruţare, afecţi-
uni neurologice. Tipuri de proceduri: 
kinetoterapie, băi calde cu ape sărate, 

aerosoli, saună, masaj, băi de soare. 
Centrul Terapeutic TIBULEAC PLANT 
oferă, la cabinetul propriu sau la 
pensiune, tratamente de medicină 
alternativă precum fitoterapie, refle-
xoterapie, presopunctura şi masaje 
speciale. Specialitatea casei - masaj 
cu o cremă multiplant producţie pro-
prie, realizată din 36 de plante. 
Distracţie: Grătar în aer liber, tenis de 
masă. 
Atracţii turistice: Mănăstirea Bârsa-
na, Memorialul Dureri Sighet, Cimiti-
rul Vesel - Săpânţa, Muzeul Etnogra-
fic Maramureş Sighet, Drumul Verde 
- traseu de biciclete.

Ocna Șugatag, judeţul Maramureș 

Ocna Șugatag, judeţul Maramureș 

HOTEL CRĂIASCA ***

PENSIUNEA POPASUL DIN DEAL ***

Tarife începând de la

115,36 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu pensiune completă

Tarife începând de la

90,72 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

     

     
 



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

172

Pensiunea se află la ieşirea din staţi-
unea Ocna Şugatag şi oferă condiţii 
deosebite pentru relaxare şi petrece-
re a timpului liber. Aflată în mijlocul 
Maramureşului, este tabăra perfectă 
pentru organizarea de circuite şi vizi-
te la cunoscutele obiective turistice 
maramureşene. 
Adresa: Str. Unirii 1C, Ocna Şugatag. 
Dotări generale: Parcare proprie - 10 
locuri, internet, bar 20 locuri. 
Dotări camere: TV - cablu, minibar. 

Număr total camere: 13 - Single: 1; 
Duble: 9; Apartamente: 9 - Aparta-
mentul este compus din dormitor cu 
pat matrimonial şi living cu canapea 
extensibilă. 
Servicii: Informare turistică - hărţi 
detaliate ale zonei. 
Servicii masă: Dispune de salon pen-
tru servirea mesei cu o capacitate de 
60 locuri. 
Tratament: Staţiunea Ocna Şugatag 
este situată la o altitudine de 490 m, 

având ca factori naturali de cura: ape 
minerale clorurosodice concentrate; 
bioclimat sedativ de cruţare; Indicaţii 

terapeutice: afecţiuni reumatismale 
degenerative (spondiloză cervicală, 
dorsală şi lombară, artroze şi po-
liartroze); afecţiuni reumatismale 
abarticulare (tendinoze, tendomioze, 
tendoperiostoze; afecţiuni post-trau-
matice); afecţiuni neurologice perife-
rice; afecţiuni ginecologice. 
Atracţii turistice: Mănăstirea Bârsa-
na, Cimitirul Vesel - Săpânţa, Muzeul 
Etnografic Maramureş Sighet, Dru-
mul Verde - traseu de biciclete.

Ocna Șugatag, judeţul Maramureș 

PENSIUNEA TELEPTEAN ***

Tarife începând de la

90,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dotări generale: Restaurant, Terasa 
Romaniţa, bar, parcare proprie - priva-
tă şi supravegheată, zonă de relaxare 
cu fotolii.
Săli de conferinţă: 2. Salonul Gold cu 
o capacitate de 350 locuri şi salonul 

Silver cu o capacitate de 150 locuri. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, baie cu cadă, baie cu duș, 
balcon - pentru camerele twin, inter-
net - wireless gratuit., uscător de păr, 
telefon, halat, birou, mochetă, detec-

toare de fum şi sisteme de prevenire 
a incendiilor. Accesul în camere se 
face pe bază de cartele magnetice. 
Număr total camere: 31, Duble: 26 
- dintre care 22 sunt cu pat matri-

monial şi funcţionează ca şi camere 
single şi 4 camere sunt duble twin. 
Apartamente: 1, Triple: 4. Accesul în 
camere se face pe bază de cartele 
magnetice. 
Observații: Check-in începând cu ora 
14:00; check-out până la ora 12:00. 
În camerele hotelului Romanita nu 
se fumează. Accesul cu animale de 
companie în hotel este interzis. 
Romanița Events organizează confe-
rinţe, nunţi, botezuri, zile de naştere. 
Servicii: La cerere se poate oferi 
servicul de transfer auto contra cost, 
servicii de curăţătorie contra cost, ex-
cursii contra cost la cerere. 
Servicii masă: Se acordă în Resta-
urantul Romaniţa, categoria 3 stele, 
mic dejun bufet, restul meselor fiind 
în sistem fișă cont a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber - 2 piscine exterioare, piscină 
acoperită, SPA, saună uscată şi ume-
dă cu acces gratuit, jacuzzi, masaj la 
cerere contra cost.

Recea, judeţul Maramureș 

HOTEL ROMANIȚA ****

Tarife începând de la

93,33 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Situată în Maramureşul Istoric în lo-
calitatea Săcel, departe de vacarmul 
urban, în unul dintre cele mai impor-
tante centre turistice ale României, 
oferind confort şi dotări de clasă, dar 
în acelaşi timp intimitatea, căldura 
şi eleganța locuinţei proprii, Pensiu-
nea Lăcrămioara satisface cele mai 

exigente pretenţii. Ospitalitatea spe-
cifică locului, bucătăria tradiţională, 
amabilitatea, promptitudinea şi cali-
tatea serviciilor sunt motivele care vă 
vor face să reveniţi cu plăcere la noi. 
Dotări generale: Parcare proprie 
- păzită - 40 locuri, internet, terasă 
închisă - 60 locuri, terasă deschisă - 

30 locuri, spaţiu de campare, grătar 
exterior. 
Dotări camere: TV, frigider - minibar, 

baie cu duș, internet. 
Număr total camere: 23, Duble: 11 
matrimoniale, 2 camere duble matri-
moniale şi 4 twin. Apartamente: 3. 
Triple: 3. 
Servicii masă: Se acordă în sala de 
mese - 32 locuri sau în sala de mese 
fumători - 50 locuri şi pe cele două 
terase deschise - 30 + 60 locuri. 
Distracţie: Sală de jocuri - biliard, 
darts, tenis de masă, spaţiu pentru 
campare, grătar exterior (rotisor, cup-
tor pâine). 
Atracţii turistice: Rezervaţia Natura-
lă Pietrosul - Rodnei, Cascada Cailor, 
Rezervaţia naturală Izvorul Albastru 
al Izei, Valea Vaserului, Muzeul Ma-
ramureşului din Sighetul Marmaţiei, 
Cimitirul vesel de la Săpânţa, Mănăs-
tirea de la Săpânța-Peri, Mănăstirea 
de la Bârsana, Atelierul de ceramică a 
lui Tănase Cocean, Atelierul de măşti 
populare a lui Vasile Susca, Atelierul 
lui Grigore Tulean.

Săcel, judeţul Maramureș 

PENSIUNEA LĂCRĂMIOARA ***

Tarife începând de la

46,67 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră triplă 
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Dotări camere: TV, baie cu duș, in-
ternet.
Număr total camere: 30 - 74 locuri 
de cazare repartizate în camere du-
ble matrimoniale, twin, cameră cu 
jacuzii, apartamente familale şi cu 2 

camere.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, piscină acoperită, SPA, bază 
tratament.
Tratament: Apa termală din Tăşnad, 
bogată în importante substanţe orga-
nice şi anorganice este recomandată 
în mod special celor cu probleme 
reumatice, neurologice periferice cro-
nice, ginecologice cronice, afecțiuni 
posttraumatice. 
Proceduri fizioterapie: Electrotera-
pie, magnetoterapie, băi galvanice, 
ultrasunet, unde scurte, laser, parafi-
nă, nămol, kinetoterapie, hidrokineto-
terapie.
În afară de tratamentele curative 
tradiţionale cu apă termală, la baza 
de tratament puteţi beneficia sub 
strictă supraveghere profesionistă a 
cadrelor medicale specializate şi de: 
fizioterapie, terapie de mişcare şi o 
sală de kinetoterapie dotată cu apa-
ratură performanţa de recuperare dar 
şi relaxare.

Pentru turiştii care aleg ca loc de po-
pas şi odihnă hotelul Mirage Resort, 
se asigură pe lângă linişte şi confort, 
un complex de piscine în aer liber, 
deschis în perioada primăvară - vară, 
în care cu siguranţă vă veţi simţi ex-
celent. 
Dotări generale: Restaurant - 80 lo-
curi, parcare proprie - gratuită, loc de 
joacă pentru copii, internet - wireless. 
Săli de conferinţă: 1, Sală conferin-

ţă cu o capacitate de 80 de peroane 
dotată cu flipchart şi videoproiector. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, baie cu duș, balcon, internet, 
uscător de păr. 
Număr total camere: 3, duble: 27 - 23 
camere duble standard şi 4 camere 
duble delux. Diferenţa dintre came-
rele duble standard şi cele delux 
este de suprafaţă. Camerele duble 
delux sunt cu 4 m2 mai mari. Toate 
camerele au balcon; Apartamente: 2 
- business (se pot caza 3 adulţi sau 2 
adulţi şi 2 copii); Apartamente junior: 
3 - 2 apartamente junior fără balcon 
(se pot caza 3 adulţi sau 2 adulţi şi 2 
copii) şi 1 Apartament Junior Superi-
or ( se pot caza 4 adulţi; 2 adulţi şi 2 
copii sau 3 adulţi şi 1 copil). 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propiu (80-locuri) în sistem a 
la carte.

Tășnad, judeţul Satu Mare 

Vișeu de Sus, judeţul Maramureș 

HOTEL MARISSA ***

HOTEL MIRAGE RESORT ***

Tarife începând de la

80,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 

Tarife începând de la

102,30 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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MUNTENIA
Valea Prahovei și staȚţiunile montane cu castele, cetăţȚi 
și Transfăgărășan – cel mai spectaculos drum alpin!
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Arefu - Transfăgărășan, judeţul Argeș 

HOTEL VALEA CU PEȘTI ****

Complexul Valea cu Peşti este ampla-
sat într-un cadru natural de excepţie, 
la o altitudine de 875 m pe malul La-
cului Vidraru, la numai 7 km de Bara-
jul Vidraru. 
Adresa: Comuna Arefu, Transfăgără-
șan nr. 200, jud. Argeş.
Complexul turistic Valea cu Peşti, prin 
amplasamentul său de excepție, într-o 
zonă în care pe un arc de cerc de 270 
grade, turiştii beneficiază de o prive-

lişte minunată a Lacului Vidraru şi a 
Munţilor Făgăraş şi cu notorietatea de 
brand câştigată de-a lungul timpului, 
este amplasat într-un cadru natural de 
excepţie, la o altitudine de 875 m pe 
malul Lacului Vidraru, la numai 7 km 
de Barajul Vidraru, la 12 km de Ceta-
tea Poienari (obiectiv turistic inclus în 
circuitele Dracula) şi la mai puţin de 
38 km de Curtea de Argeş pe celebrul 
drum Transfăgărășan - DN7C. 

Dotări generale: Restaurant 160 lo-
curi, parcare proprie 40 locuri, parca-
re publică 20 locuri, la circa 50 m, în 
vecinătatea drumului naţional, inter-
net, bar de zi, lift, recepţie. 
Săli de conferinţă: 1, 80 locuri, dota-
tă cu ecran proiecţie, videoproiector, 
flip-chart, sistem audio, sistem tradu-
cere simultană, laptop, televizor, DVD 
player. 

Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, baie cu cadă sau baie cu 
duș, balcon pentru majoritatea came-
relor, uscător de păr, telefon cu acces 
direct la linie internaţională. 
Număr total camere: 60 din care 
duble 47 twin şi matrimoniale, apar-
tamente 6, garsoniere 7 cu pat matri-
monial. 
Observaţii: Nu este permis fumatul 
în camerele de hotel. Nu este permis 
accesul cu animale de companie. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Valea cu Peşti, categoria 
4* în sistem a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină aco-
perită, teren sport mixt tenis, minifot-
bal, baschet, handbal, volei, saună, 
jacuzzi.
Distracţie: Bowling, biliard, tenis de 
masă, ping-pong şi jocuri de salon 
(şah, rummy, table, cărţi de joc). În 
plus, se pot organiza excursii la obiec-
tivele turistice din zonă, pe Transfă-
gărășan şi la Lacul Vidraru, precum 
şi excursii în zonele limitrofe (munici-
piul Curtea de Argeş şi la obiectivele 
din zona Curtea de Argeş). Check-in 
ora 16.00, check-out ora 12.00. 

     

Tarife începând de la

115,00 lei
/ persoană / noapte / în 

apartament de 4 persoane 
/cazare cu mic dejun
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Adresa: Str. Ana Ipătescu nr. 1, Ama-
ra, Ialomiţa. 
Hotel Dana a debutat pe piaţa hote-
lieră în anul 2010 ca fiind singurul 
hotel de 4* din judeţul Ialomiţa. Ast-
fel reuşeşte să ofere cele mai bune 
condiţii de confort, într-o atmosferă 
rafinată şi elegantă şi va pune la dis-
poziţie o varietate de moduri de rela-
xare dar şi condiţii excelente pentru 

întâlniri de afaceri. Cu o capacitate 
de 78 de locuri, personal calificat şi 
camere dotate corespunzător, hotelul 
oferă un concediu în mijlocul naturii, 
pe plajă privată a hotelului, oferind şi 
posibilitatea de tratament balnear şi 
wellness.
Dotări generale: Parcare proprie 
păzită, internet, păstrare obiecte de 
valoare, bar, terasă. 

Săli de conferinţă: 1, capacitate de 
80 de locuri unde se pot organiza 
conferinţe, traininguri, întâlniri de 
afaceri, simpozioane, evenimente pri-
vate şi pune la dispoziţie: sonorizare, 
video-proiector, flip-chart, ecran de 
proiecţie, climatizare, mobilier spe-
cific. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, balcon, internet, uscător de 
păr. 
Număr total camere: 39. Duble: 27 
standard şi superior. Apartamente: 
12.  Acces gratuit pe plaja Mirceşti a 
Complexului Hotelier Parc în sezonul 
estival. Șezlongul se achită separat.
Servicii: Serviciu de trezire, serviciu 
de spălătorie. 
Servicii masă: Se poate servi în sis-
tem a la carte, meniu fix sau bufet 
suedez în Restaurantul Parc*** cu 
o capacitate de 300 locuri, dotat cu 

climatizare sau pe terasa restauran-
tului, sau în Restaurantul Dana**** 
având la dispoziţie un meniu variat 
cu preparate din bucătăria tradiţiona-
lă şi internaţională. 
Facilităţi copii: Bazin şi loc de joacă 
pentru copii. 
Fitness/Wellness/Sport: Sală gim-
nastică, fitness. 
Tratament: Tratamentul balneotera-
peutic este asigurat de cadre medica-
le specializate în baza de tratament 
dotată cu instalaţii de ultima genera-
ţie pentru băi calde cu apă minerală, 
împachetări cu nămol, fizioterapie, 
sala gimnastică. Turiştii trebuie să 
prezinte la hotel dovada de asigurat 
(adeverinţă de la locul de muncă sau 
cupon de pensie) şi bilet de trimitere 
tip pentru servicii medicale în siste-
mul asigurărilor sociale de sănătate. 
În caz contrar, serviciile de tratament 
vor fi încasate la tarif de turist neasi-
gurat iar turistul va fi obligat să achi-
te diferenţa la recepţie. 
Distracţie: Biliard, tenis de masă, te-
nis de teren, teren de fotbal, călărie, 
cinema. 
Obiective turistice: Plaja privată 
este la o distanţă de numai 50 m, 
amenajată cu terase, restaurant, 
duşuri, şezlonguri, tobogan acvatic, 
spaţii de divertisment şi relaxare, hi-
drobiciclete. Se asigură şi efectuarea 
de tratamente naturiste constând în 
băi de soare, băi în apa lacului şi tra-
tament cu nămol sapropelic. 
Atracţii turistice: Parcul Dendrolo-
gic, Muzeul Judeţean Slobozia, Muze-
ul Agriculturii Slobozia, Monumentul 
Eroilor din Primul Război Mondial 
Slobozia, Muzeul Agriculturii Slobo-
zia, Piscul Crasani, Casa Memorială 
Ion Perla din Ograda.

Amara, judeţul Ialomiţța 

HOTEL DANA ****

Tarife începând de la

95,00 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Complexul Hotelier Ialomiţa este si-
tuat în Staţiunea Amara, zona Câm-
piei Bărăganului Central, pe malul de 
nord-vest al Lacului Amara, la 7 km 
de municipiul Slobozia. 
Adresa: Amara, str. Lacului nr. 1, jud. 
Ialomiţa. 
Dotări generale: Restaurant 240 
locuri, parcare proprie, loc de joacă 
pentru copii, bar de zi, terasă, plajă cu 
şezlonguri şi umbrele. 
Săli de conferinţă: 2: Ametyst Events 
locaţie amplasată pe malul lacului 
Amara, locul ideal pentru evenimente 

private. 2 săli de conferinţă: Viena de 
200 locuri şi Dublin de 60 locuri. Do-
tări: internet Wi-fi, sonorizare, clima-
tizare, flipchart, ecran de proiecţie, 
video, sală de coffee-break. 
Dotări camere: Aer condiţionat, mini-
bar, telefon, LCD, acces Wi-fi, baie cu 
cabină de duș, balcon. 
Număr total camere: 204. Single: 23. 
Duble: 175 camere cu două paturi 
sau pat matrimonial. Apartamente: 6, 
apartamentul este compus din living 
şi dormitor. 
Servicii masă: Se acordă în restau-

rantul propriu, în regim bonuri valori-
ce sau meniu fix. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, bază tratament, teren sport 
mixt, piscina pentru copii; Laguna 
Blue Spa se întinde pe o suprafaţă 
de 3000 mp şi cuprinde: 3 piscine, 
2 tobogane acvatice pentru adulţi şi 
copii, 2 saune, grote de relaxare, ham-
mam, salină, duș scoţian, jacuzzi, şe-
zlonguri. Centrul Spa funcţionează 
în perioada Octombrie - Mai. Turiştii 
cazaţi în hotel beneficiază de 30% 
discount pentru acces. 
Tratament: În baza de tratament se 
efectuează peste 25 de proceduri 
de fizioterapie, hidroterapie, cultură 
fizică medicală, relaxare şi estetică 
medicală. Principalele afecţiuni tra-
tabile sunt: afecţiuni ale aparatului 
locomotor, reumatisme degenerative 
articulare, inflamatorii, post-trauma-
tice, ortopedice, afecţiuni neurologice 
periferice, afecţiuni dermatologice, 
afecţiuni respiratorii, digestive, rena-
le etc. Afecţiunile care pot fi tratate: 
afecţiuni reumatismale degenerative 

articulare: spondiloză cervicală, dor-
sală şi lombară, artroze şi poliartroze; 
afecţiuni reumatismale inflamatorii: 
stări alergice articulare după reuma-
tism articular acut sau după infecţii 
de focar, spondilită anchilozantă; 
afecţiuni reumatismale degenerative 
articulare (tendinoze, tendomioze, 
tendoperiostoze, periartrită scapulo-
humerală); afecţiuni postraumatice: 
redori articulare posttraumatice, re-
cuperare după imobilizări în aparat 
gipsat, recuperări după operaţii pe 
muşchi, articulaţii şi oase, entorse şi 
luxaţii; afecţiuni neurologice periferi-
ce: pareze şi paralizii posttraumatice 
ale membrelor, polineuropatii, seche-
le după poliomielita. 
Complexul Hotelier Ialomiţa prin 
baza sa de tratament, pune la dis-
poziţie următoarele proceduri: băi la 
cadă cu nămol; băi cu ape minerale 
la cadă; băi galvanice; baie cu bule cu 
duș subacval; baie parţială cu bule; 
cromoterapie; curenţi diadinamici, 
ultrasunet, unde scurte, curenţi Tens, 
curenţi interferenţiali; solux cu nă-
mol; laserterapie; gimnastică medi-
cală; aerosoli; masaj general / parţial; 
masal limfatic; saună; fitness. 
Distracţie: Splendid Beach (plajă 
privată a hotelului, funcţionează în 
perioada 15 Iunie - 15 Septembrie) 
situată la 20 m de hotel va pune la 
dispoziţie şezlonguri, umbrele, pon-
toane, ambarcaţiuni, piscină pentru 
copii; teren de volei pe nisip, Wi-Fi, 
terasă (120 locuri), beach-bar şi gri-
ll; teren polivalent cu gazon sintetic 
(fotbal/volei) situat în apropierea pla-
jei dotat cu nocturnă. 
Atracţii turistice: Parcul Dendrolo-
gic, Muzeul Judeţean Slobozia, Muze-
ul Agriculturii Slobozia, Monumentul 
Eroilor din Primul Război Mondial 
Slobozia, Muzeul Agriculturii Slobo-
zia, Piscul Crasani, Casa Memorială 
Ion Perla din Ograda.

Amara, judeţul Ialomiţța 

HOTEL IALOMIȚA ***

Tarife începând de la

77,50 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul este situat în partea de nord a 
staţiunii, pe malul lacului Amara. 
Adresa: Amara, str. Ana Ipătescu nr. 
1, cod 927020, jud. Ialomiţa. 
Hotelul PARC aflat într-o zonă cu cli-
mat de stepă, îndulcit de parcul staţi-

unii, este o adevărată oază de linişte 
ideală pentru relaxare. 
Dotări generale: Restaurant 250 
locuri, parcare proprie, internet, păs-
trare obiecte de valoare, bar de zi 
cu terasă 50 locuri, lift, plajă privată 

amenajată cu terase, duşuri, şezlon-
guri. 
Săli de conferinţă: 1 cu capacitate 

de 80 locuri. 
Dotări camere: Aer condiţionat (o 
parte din camere), TV, frigider, baie cu 
duș, internet, telefon. 
Număr total camere: 119, duble: 117, 
apartamente: 2, apartamentul este 
compus din living cu canapea exten-
sibilă şi dormitor. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Parc 3 stele. 
Fitness/Wellness/Sport: Bază trata-
ment, topogan acvatic şi bazin pentru 
copii. 
Tratament: Cura balneară în staţiu-
nea Amara este indicată atât pentru 
profilaxia cât şi pentru tratamentul 
următoarelor afecţiuni: boli reumatis-
male, sechele posttraumatice, afec-
ţiuni neurologice periferice, afecţiuni 
ginecologice, dermatologie, respira-
torii, digestive, renale. Tratamentul 
balneoterapeutic este asigurat de ca-
dre medicale specializate în baza de 
tratament dotată cu instalaţii pentru 
băi calde cu apă minerală, împache-
tări cu nămol, fizioterapie, sală gim-
nastică. 

Amara, judeţul Ialomiţța 

HOTEL PARC ***

Tarife începând de la

80,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
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Hotelul este situat în apropierea pâr-
tiei de schi Sorica. 
Adresa: Azuga, str. Sorica lot 3, cod 
105100, jud. Prahova.
Hotel Azuga Ski & Bike Resort este 
locaţia ideală atât pentru turiştii 
dornici să se relaxeze cât şi pentru 

oamenii de afaceri. Hotel Azuga Ski 
& Bike Resort vine în întâmpinarea 
nevoii dumneavoastră de distracţie 
sau relaxare punându-vă la dispoziţie 
numeroase facilităţi, unde vă puteţi 
petrece timpul împreună cu familia 
sau prietenii. Fie că este vorba des-

pre hotel, restaurant, sau complex de 
distracţii (bowling, billiard, tenis de 
masă), telegondolă, centru de închi-
rieri articole sportive sau snack-bar, 
Azuga Ski & Bike Resort este locaţia 
ideală, oferind cele mai bune şi diver-
sificate servicii din staţiune. 
Dotări generale: Restaurant Azuga 
Ski & Bike Resort (90 locuri), restau-
rant Rustic (40 locuri), parcare pro-
prie supravegheată video, internet, 
păstrare obiecte de valoare, cameră 
de bagaje, centru de închirieri echi-
pamente sportive, magazin articole 
sportive. 
Săli de conferinţă: 1, cu o capacitate 
de 40 de locuri fiind dotată cu vide-
oproiector, retroproiector, ecran pro-
iecţie, sonorizare, flipchart, internet. 

Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
cadă, balcon, internet, uscător de păr, 
telefon. 
Număr total camere: 27. Duble: 26, 
dintre care 20 de camere cu două pa-
turi şi 6 camere cu pat dublu. Aparta-
mente: 1, apartamentul este compus 
din living şi dormitor. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Azuga Ski & Bike Resort 
categoria 3 stele, în sistem a la carte. 
Amplasat la parterul hotelului, resta-
urantul Azuga Ski & Bike Resort are o 
capacitate de 90 locuri şi 30 de locuri 
în foişor, iar prin serviciile impecabile 
şi diversitatea preparatelor oferite, 
este în măsură să satisfacă cele mai 
rafinate gusturi. În cadrul complexu-
lui se organizează diverse evenimen-
te, mese festive, petreceri private, 
nunţi, botezuri, foc de tabără cu bar-
beque, team-building-uri, conferinţe. 
Fitness/Wellness/Sport: Teren te-
nis, teren sport mixt (fotbal, baschet, 
handbal), sală fitness, saună. 
Distracţie: Amplasată în cadrul com-
plexului de distracţii, la mai puţin de 
100 m de hotel, sala de bowling va 
pune la dispoziţie 8 piste profesio-
nale de bowling, 4 mese de biliard, o 
masă de tenis, o masă de hochei şi 
bar ultramodern. 
Atracţii turistice: Păstrăvăria de 
la confluența pârâului Limbășel cu 
pârâul Azuga, Cabana de vânătoare 
Azuga, Cimitirul Eroilor din Primul 
Război Mondial, Monumentul închi-
nat Ecaterinei Teodoroiu, Capela de 
pe Muntele Sorica, rezervaţii natu-
rale (Poiana cu Narcise - Clăbucetul 
Azugii, Unghia Mare, Valea Turcului, 
Valea Cazacului).

Azuga, judeţul Prahova 

HOTEL AZUGA SKI & BIKE RESORT ***

Tarife începând de la

99,00 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul este situat în centrul staţiunii 
Buşteni. 
Adresa: Buşteni, B-dul. Libertăţii nr. 
153, cod 105500, jud. Prahova. 
Amplasat într-un cadru deosebit, Ho-
telul Alexandros, cu arhitectura sa 

deosebită, este unul dintre cele mai 
elegante şi rafinate hoteluri de pe va-
lea superioară a Prahovei.
Dotări generale: Restaurant 140 
locuri, parcare proprie gratuită, inter-
net, bar de zi, cramă 16 locuri, centru 

de închiriere echipament sportiv. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, balcon, internet, ferestre antifo-

nice, telefon. Camerele de 2** sunt 
situate la mansardă însă au aceleaşi 
dotări şi facilităţi ca şi cele de 3***. 
Număr total camere: 49. Single: 6 
camere clasificate la 2**. Duble: 29, 
dintre care 20 camere de 3*** şi 9 ca-
mere de 2**. Apartamente: 6, dintre 
care 3 apartamente cu un dormitor, 2 
apartamente cu dormitor şi living şi 1 
apartament cu trei dormitoare. Apar-
tamentele sunt clasificate la 3***. 
Triple: 8 clasificate la 2**.  
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Alexandros, categoria 3 
stele, în sistem bonuri valorice / fișă 
cont. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA (sau-
nă), teren sport mixt (gazon sintetic 
şi nocturnă), sală fitness, pârtia Kalin-
deru (lungime 1470 m; diferenţă de 
nivel 300 m; lăţime 40 m; instalaţie 
de nocturnă; teleferic monocablu cu 
circulaţie unidirecţională, telescaun 
(1070 m), 2 teleschiuri, instalaţie ză-
padă artificială.

Bușteni, judeţul Prahova 

HOTEL ALEXANDROS ***

Tarife începând de la

73,60 lei
/ persoană / noapte / loc în 
cameră triplă cu mic dejun
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Adresa: B-dul Libertăţii, nr. 211, Pra-
hova, Buşteni. 
Hotelul Bavaria a fost inaugurat în 
ianuarie 2013. Este cel mai luxos 
hotel din Buşteni, dispune de 53 de 
locuri în 22 de spaţii de cazare dotate 

cu mobilier unicat, sculptat în lemn, 
paturi cu baldachin, iar balcoanele 
au o frumoasă privelişte către Munţii 
Bucegi. Are 2 restaurante, unde pu-
teţi găsi cea mai gustoasă mâncare 
de pe Valea Prahovei, dar şi o sală de 

conferinţe cu o capacitate de maxim 
100 locuri, dotată cu echipamentele 
necesare.
Dotări generale: 2 restaurante: Trat-
torie Bavaria cu o capacitate de 60 de 
persoane, terasă de vară de 40 per-
soane şi restaurantul Roses Ballroom 

cu o capacitate de 120 persoane, par-
care proprie, internet. 
Săli de conferinţă: 1 cu o capacitate 
de până la 100 locuri dotată cu vide-
oproiector, ecran de proiecţie, flip-
chart, acces la internet, telefon, fax. 
Dotări camere: TV, baie cu cadă, baie 
cu duș, balcon, internet, uscător de 
păr.  
Număr total camere: 22. Single: 2. 
Duble: 15 dintre care 5 camere du-
ble premium cu balcon şi 10 camere 
duble standard fără balcon. Aparta-
mente: 5 dintre care 3 apartamente 
premium cu balcon şi 2 apartamente 
standard fără balcon. 
Servicii masă: Se oferă în restauran-
tul propriu, Trattoria Bavaria cu spe-
cialităţi bavareze şi cu bere bavareză 
nefiltrată. Totul este proaspăt prepa-
rat şi sănătos. Un ambient intim, căl-
duros, plin de rafinament şi elegantă. 
Obiective turistice: Casa memorială 
Cezar Petrescu, Mănăstirea Carai-
man, Castelul Cantacuzino, Crama 
Rhein din Azuga, Castelul Peleş, 
Mănăstirea Sinaia, Casa memorială 
George Enescu, Muzeul trenuleţelor 
în miniatură din gara Sinaia, Fun Park 
Kalinderu, Escapade Zamora.

Bușteni, judeţul Prahova 

HOTEL CONAC BAVARIA ***

Tarife începând de la

61,60 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
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Hotel Iri este situat într-un cadru 
natural de excepţie, la 650 metri dis-
tanţă faţă de pârtia Kalinderu, la 2 km 
faţă de telecabina Buşteni - Babele şi 
cu o privelişte încântătoare asupra 
masivului Caraiman şi implicit asupra 

Crucii Eroilor. 
Adresa: Strada Eroilor, Nr.2, Buşteni, 
Jud. Prahova. 
Dotări generale: Recepţie non-stop, 
restaurant, bar, cafenea, non-smo-
king hotel, grătar-barbeque, foişor, 

sală de conferinţă, acces gratuit in-
ternet wi-fi, parcare gratuită în limita 
locurilor disponibile, sistem central 
de încălzire, depozitare bagaje. 
Săli de conferinţă: 1 - capacitate 
60 locuri. Dotări: videoproiector, flip-

chart, markere, sonorizare, conexiune 
internet wifi, lumină naturală, spaţiu 
special pentru pauză de cafea. 
Observații: La recepţie turiştii vor 
achita taxa salvamont, taxa de sta-
ţiune.
Număr total camere: 30, dintre care 
26 camere duble cu pat matrimonial 
şi twin şi 4  apartamente. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
duș, articole de toaletă gratuite, us-
cător de păr  la cerere contra-cost, 
sistem central de încălzire, acces 
gratuit internet wi-fi, balcon. Suitele 
şi apartamentele dispun de 2 came-
re interconectate, cu uşă între ele şi 
1 baie. 
Servicii: Parcare gratuită, depozitare 
bagaje. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu, regim a-la-carte, capa-
citate 70 locuri. 
Atracţii turistice: Pârtia Kalinderu, 
Crucea de pe Caraiman, Babele şi 
Sfinxul; Casa memorială Cezar Pe-
trescu; Cascada Urlătoarea; Castelul 
Peleş din Sinaia; Mănăstirea Sinaia, 
Castelul Bran, Munţii Bucegi.

Bușteni, judeţul Prahova 

HOTEL IRI ***

Tarife începând de la

68,75 lei
/ persoană în suită / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul este situat pe drumul spre te-
lecabina Buşteni - Babele, către cota 
2200.
Adresa: Buşteni, str. Telecabinei nr. 
54 A, jud. Prahova. 
Hotelul Silva este o construcţie mo-

dernă cu arhitectură deosebită, per-
fect integrată în peisajul montan al 
staţiunii.
Dotări generale: Restaurant 240 lo-
curi (cu orchestră), parcare proprie 
contra cost, bar de zi (70 locuri), sa-

lon coafură, birou de informaţii turis-
tice, camera bagaje. 
Săli de conferinţă: 5 - 4 săli cu capa-
citate de 30-60 de persoane şi o sală 
cu o capacitate de 100-300 locuri 
dotate cu flipchart, retroproiector, 
ecran, video, tv color. 
Dotări camere: TV, frigider (în apar-

tamente şi garsoniere), baie cu duș, 
balcon, uscător de păr, acces pe bază 
de card magnetic. 
Număr total camere: 123, Duble: 
110. Apartamente: 7. Apartamentul 
este compus din living şi dormitor. 
Garsoniere: 6.
Observaţii: La recepţie turiştii vor 
achita taxa salvamont, taxa de staţi-
une. Se interzice accesul cu animale 
de companie în spaţiile de cazare şi 
masă. 
Servicii: Parcarea este contra cost. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
Restaurant Silva, categoria 3 stele în 
sistem a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Teren sport 
mixt (suprafaţa artificială şi noctur-
nă), sală fitness, Pârtia Kalinderu (lun-
gime 1470 m; diferenţa de nivel 300 
m; lăţime 40 m; instalaţie de noctur-
nă; teleferic monocablu cu circulaţie 
unidirecţională; telescaun (1070 m);  
2 teleschiuri; instalaţie zăpadă artifi-
cială. BAZA SPORTIVĂ a Complexului 
Silva pune la dispoziţia amatorilor şi 
a cluburilor sportive 2 terenuri (pen-
tru tenis, volei, baschet, fotbal-tenis, 
sau minifotbal) cu suprafaţa sintetică 
„SOMMER” şi instalaţii de nocturnă.

Bușteni, judeţul Prahova 

HOTEL SILVA ***

Tarife începând de la

100,80 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă
cu mic dejun

sejur minim 6 nopți

 



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

186

Stilul exclusivist, unicitatea designu-
lui şi a calităţii fac din Casa Freya o 
plăcere pentru turişti.
Adresa: Str. Făgetului Nr.31, Buşteni, 
Jud. Prahova. 
Pensiunea se află la aproximativ 1 km 
de DN1 şi implicit de centrul staţiunii 

Buşteni, beneficiind de o privelişte în-
cântătoare oferită de Munţii Bucegi şi 
zonele înconjurătoare. 
Dotări generale: Restaurant, zonă re-
cepţie, camere nefumători, non-smo-
king hotel, grădină, loc de joacă 
pentru copii, foişor, plată prin card, 

parcare proprie gratuită, acces gratu-
it internet prin cablu. 
Săli de conferinţă: 1, capacitate 40 
locuri, dotată cu aparatură de ultimă 
generaţie (tablă interactivă cu proiec-
ţie din față SMART Board, diagonală 
122 cm, set de marcare şi burete). De 
asemenea, dispune şi de sistem au-
dio şi laptop. 
Dotări camere: Baie cu cabină duș 
(apartamentele dispun de jacuzzi), us-
cător de păr, priză alimentare, tv cablu, 
minibar, telefon, internet gratuit prin 

cablu. 
Număr total camere: 15. Duble: 13, 
dintre care 6 camere duble twin, 4 ca-
mere duble standard matrimoniale, 
3 camere duble cu vedere la munte, 
matrimoniale. Dotări: baie cu cabină 
dus (apartamentele dispun de jacu-
zzi), uscător de păr, priză alimentare, 
tv cablu, minibar, telefon, internet 
gratuit prin cablu. Apartamente: 2, 
dintre care 1 apartament cu vedere 
la munte, cu canapea extensibilă şi 
1 apartament standard decomandat. 
Facilităţi: baie cu jacuzzi, uscător 
de păr, priză alimentare, tv cablu, 
minibar, telefon, internet gratuit prin 
cablu. 
Observații: Check-in-ul se efectuează 
după ora 16:00, iar check-out-ul până 
cel târziu la ora 12:00. Nu se accep-
tă animale de companie. Fumatul 
interzis. Nu se acceptă introducerea 
şi consumul de băuturi alcoolice şi 
nealcoolice în hotel, altele decât cele 
comercializate în cadrul locaţiei. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu, în regim a-la-carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Mini-centru 
Spa (acces contra-cost): dotat cu duș, 
saună, jacuzzi şi loc special amenajat 
pentru masaj şi relaxare. Capacitate: 
2 - 4 persoane. 
Atracţii turistice: Crucea Caraiman, 
Babele, Cascada Urlătoarea, Vârful 
Omu, Poiana Izvoarelor, Muzeul Cezar 
Petrescu.

Bușteni, judeţul Prahova 

PENSIUNEA CASA FREYA ****

Tarife începând de la

123,75 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
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Departe de stresul cotidian, Hotelul 
Peştera este situat în Parcul Natural 
Bucegi la 1600 de metri altitudine, 
în imediata apropiere a Mănăstirii 
Peştera Ialomiţei. Accesul auto este 
din drumul naţional DN 71 Sinaia - 
Târgoviște prin Moroeni, pe DJ 714 
spre Peştera (34 Km din drumul 

naţional) sau, pe drumul asfaltat 
DJ 713 spre Cabana Cuibul Dorului, 
Cabana Dichiu, Peştera (25 Km din 
drumul naţional). Amplasarea în mij-
locul naturii, între minunile făcute de 
natură: Babele, Sfinxul şi minunea 
făcută de om: Lacul Bolboci precum 
şi serviciile deosebite fac din Hotelul 

Peştera locul ideal pentru a petrece 
clipe de neuitat. Fiecare cameră ofe-
ră vedere la munte şi este dotată cu 
TV, seif, minibar, telefon, baie cu duș 
sau cadă. Hotelul Peştera vă oferă 
de asemenea un restaurant cu pre-
parate delicioase, pregătite în casa 
de către bucătarii noştri. Alimentele 
sunt atent selecţionate şi aduse de la 
ferma noastră, Ferma Conteşti. 
Dotări generale: Restaurant, bar, 
foişor, parcare proprie, loc de joacă 
pentru copii, internet. 
Săli de conferinţă: 1, capacitate 80 
de locuri. 
Dotări camere: TV, minibar, seif, baie 
cu cadă, baie cu duș, internet. Double 
Room, este o cameră pentru două 
persoane şi vă oferă toate facilitățile 
de care aveţi nevoie pentru a vă rela-
xa în linişte. Executive Double Room 

este camera pentru adulţi cu copii, 
având suplimentar un pat. Suite are 
un dormitor cu pat matrimonial şi în 
cameră se află inclusiv o canapea ex-
tensibilă. Executive Suite îmbină con-
fortul unei camere Suite cu canapea 
extensibilă şi cu facilităţi suplimen-
tare: baie cu încălzire în pardoseală, 
cadă cu hidromasaj sau duș. 
Număr total camere: 49. Duble: 38: 
6 Executive Double, 32 Superior Dou-
ble. Apartamente: 11, dintre care 1 
Presidential suite, 6 Executive suite, 
4 suite. 
Servicii masă: Restaurantul ho-
telului Peştera vă oferă mâncăruri 
româneşti gătite cu multă pricepere 
de către echipa noastră de bucătari. 
Restaurantul are o capacitate ma-
ximă de 120 persoane în cele două 
saloane situate la nivelul Mezanin. 
În holul de la Recepţia hotelului veţi 
găsi barul de zi unde vă oferim un bo-
gat meniu de băuturi. Un minunat loc 
de relaxare şi un excelent loc pentru 
socializare FOIŞORUL, este un resta-
urant în aer liber fiind locul favorit 
pentru grupurile de clienţi care prefe-
ră o cină tradiţională. De ce este un 
loc favorit? Foişorul are încălzire „în 
aer liber”. Tot aici avem posibilitatea 
să organizăm un foc de tabără care 
vă oferă un final spectaculos pentru 
o seară extraordinară. 
Facilităţi copii: Teren de joacă pen-
tru copii. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită, SPA: saună, jacuzzi, sală 
fitness. 
Atracţii turistice: Masivul Bucegi, 
Rezervaţia Moroeni, Cheile Tătarului, 
Babele şi Sfinxul, Rezervaţia Neagră, 
Curtea domnească din Târgovişte.

Moroeni , judeţul Dâmbovițţa 

HOTEL PEȘTERA ****

Tarife începând de la

114,95 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă  
cu mic dejun 

/ sejur minim 2 nopți
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Hotelul este situat la 100 m de malul 
Lacului Sărat şi 5 km de municipiul 
Brăila. 
Adresa: Hotel Lacu Sărat, jud. Brăila.
Dotări generale: Restaurant 50 lo-
curi, parcare proprie, bar de zi.
Dotări camere:TV, baie cu cadă sau 
baie cu duș, telefon. 

Număr total camere: 79. Single: 24. 
Duble: 53 camere cu două paturi. 
Apartamente: 2, apartamentul este 
compus din living şi dormitor. 
Observaţii: Check-in începând cu ora 
12:00; check-out până la ora 12:00. 
Taxa hotelieră se achită separat la 
recepţia hotelului. 
Servicii masă: Se asigură la restau-
rantul hotelului Flora **. 
Tratament: Se asigură în baza de tra-
tament a Hotelului Flora, aflat la 100 
m distanţă.

Hotelul este situat în staţiunea Pu-
cioasa. 
Adresa: Str. Olănescu, Nr. 3. 

Hotelul Turist este situat în staţiunea 
balneară Pucioasa, la 100 km de Bu-
cureşti, pe DN 71, 21 km de Târgoviş-

te şi 40 km de Sinaia. 
Dotări generale: Restaurant 80 lo-
curi, parcare proprie, acces persoane 
cu dizabilităţi, păstrare obiecte de va-
loare, terasă, recepţie. 
Dotări camere: TV cablu, baie cu duș 
sau baie cu cadă (cabină de duş), te-
lefon. 
Număr total camere: 59. Single: 3. 
Duble: 53 camere cu două paturi. 
Apartamente: 3, apartamentul este 
compus din living şi dormitor. 

Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Turist, categoria 3*, în sis-
tem meniu fix. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită, baza tratament, teren sport 
mixt, sală fitness, saună, masaj, came-
ră haloterapeutică. 
Tratament: Afecţiuni ale aparatului 
locomotor, băi cu apă minerală sul-
furoasă în bazine sau cadă, aerosoli 
cu apă sulfuroasă şi substanţe me-
dicamentoase, hidroterapie, electro-
terapie, acupunctură laserterapie, re-
flexoterapie, gimnastică medicală şi 
masaj, fototerapie. Turiştii trebuie să 
prezinte la hotel dovada de asigurat 
(adeverinţă de la locul de muncă sau 
cupon de pensie) şi bilet de trimitere 
tip pentru servicii medicale în siste-
mul asigurărilor sociale de sănătate. 
În caz contrar, serviciile de tratament 
vor fi încasate la tarif pentru turist 
neasigurat iar turistul va fi obligat să 
achite diferenţa la recepţie. 
Distracţie: Biliard, tenis de masă. 
Obiective turistice: Casa Dobrescu 
(expoziţie de etnografie şi artă popu-
lară de la începutul secolului XIX).

Lacu Sărat, judeţul Brăila 

Pucioasa, judeţul Dâmboviţța 

HOTEL LACU SĂRAT **

HOTEL TURIST ***

Tarife începând de la

72,24 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun

Tarife începând de la

110,00 lei
/ persoană / noapte / loc în 
cameră dublă cu pensiune 

completă și tratament
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Adresa: Str. Debarcaderului, nr. 14, 
Pucioasa - pe malul lacului de acu-
mulare Pucioasa.
Pensiunea La Familia este locul unde 
să vii cu familia şi prietenii, pentru a 
petrece timp în aer liber, în aer curat. 
Livada de pruni şi meri care face par-
te din familia noastră de generaţii, 

oferă cadrul perfect de relaxare, joa-
că pentru copii, grătar în aer liber. 
Dotări generale: Parcare proprie, 
foişor în curte, grătar, tiroliană, loc de 
joacă pentru copii interior şi exterior 
cu topogan, leagăne, groapă de nisip, 
animăluţe (iepuri, câini, prepeliţe), 
internet wireless gratuit inclusiv în 

curte.
Săli de conferinţă: 1, maxim 35 
locuri în funcţie de amenajare. Fa-
cilităţi: lumină naturală, internet wi-
reless, tv, video, ecran de protecţie, 
laptop, videoproiector, retroproiector, 
instalaţie sonorizare. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar doar în apartamente, baie 
cu duș, balcon (o parte din camere), 
plasă de insecte, internet wireless 
gratuit. 
Număr total camere: 6. Duble: 4. 
Dotări camere duble: pat matrimoni-

al sau twin, televizor cu ecran plat, 
aer condiţionat, balcon (o parte din 
camere), baie cu duș, plasă insecte. 
Camera dublă cu balcon permite in-
troducerea patului suplimentar.Apar-
tamente:2  format dintr-un dormitor 
şi un living. Are un pat matrimonial 
de două persoane (160×200 cm) în 
dormitor şi o canapea extensibilă de 
două persoane în living. Dotări: tele-
vizor cu ecran plat, aer condiţionat, 
balcon mare, baie cu duș.
Servicii masă: Pensiunea nu dispu-
ne de restaurant propriu. Se asigură 
acces la bucătăria complet utilată a 
pensiunii, acces la grătar sj foişor în 
curte. Se asigura servicii de masă în 
sistem meniu fix, pe bază de coman-
dă. 
Tratament: TRATAMENT DE LUNI 
PÂNĂ VINERI. Se asigură 4 proceduri, 
în baza de tratament Pucioasa afla-
tă la mai puţin de 1 km de pensiune. 
Turiştii trebuie să prezinte trimitere 
de la medicul de familie sau de la cel 
specialist, dovada calităţii de asigu-
rat (adeverinţă de la locul de muncă 
sau cuponul de pensie), cardul de 
sănătate activat. În caz contrar vor 
achita la recepţie diferenţa valorii 
serviciilor medicale. 
Distracţie: Foişor în curte, grătar, 
tiroliană, loc de joacă pentru copii in-
terior şi exterior cu topogan, leagăne, 
groapă de nisip , animăluţe (iepuri, 
câini, prepeliţe).

Pucioasa, judeţul Dâmboviţța 

PENSIUNEA LA FAMILIA ***

Tarife începând de la

54,70 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
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HOTEL BUCEGI SINAIA este situat 
în centrul oraşului Sinaia. Pentru a 
descrie cel mai bine specificul vilei 
să începem cu o poveste. Există un 
drum pe care toată înalta societate 
a secolului XX l-a urmat, este drumul 
vechi, de odihnă, de la Bucureşti la 

Sinaia. Acum poţi să începi şi tu o 
călătorie în trecutul nobil al Văii Pra-
hovei. La Sinaia te aşteaptă, proaspăt 
deschis HOTEL BUCEGI SINAIA, gata 
să îţi ofere toate deliciile rezervate 
altădată doar pentru nobili şi regali-
tate. Cinează în compania unor vinuri 

de cramă excepţionale şi trăieşte ex-
perienţă incredibilă de a te relaxa la 
HOTEL BUCEGI SINAIA, locul în care 
totul e dus la cel mai înalt nivel al rafi-
namentului. Alege să fii nobil pentru o 
săptămână, pentru un week-end sau 
măcar pentru o seară. 
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie 10 autoturisme, internet. 
Săli de conferinţă: 1, capacitate 30 
locuri şi echipată complet. 

Dotări camere: TV - cablu, minibar, 
baie cu duș, internet wifi sau cablu, 
telefon. 
Număr total camere: 21. Duble: 10, 
dintre care 6 camere cu două paturi şi 
4 camere cu pat matrimonial. Aparta-
mente: 11, dintre care 2 apartamente 
standard cu living şi dormitor şi 9 
apartamente executive. 
Apartamente EXECUTIVE: 
- 1 apartament cu living, bucătărie 
(complet utilată) şi 2 dormitoare du-
ble; 
- 3 apartamente cu living, bucătă-
rie (complet utilată) şi 2 dormitoare 
(unul dublu şi 1 single); 
- 5 apartamente cu living, bucătărie 
(complet utilată) şi 1 dormitor.
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Bucegi, categoria 3*, în 
sistem a la carte.
Fitness/Wellness/Sport: Pe timp de 
iarnă, paradisul sporturilor zăpezii 
este staţiunea Sinaia. Se pot practi-
ca, pe pârtiile amenajate, schi fond, 
schi alpin, schi randonee, schi extrem 
şi snowboard. Pentru cei care nu au 
încercat până acum şi vor să experi-
menteze din plăcerile schiului şcolile 
de schi locale vă vor asigura pregăti-
rea necesară. 
Atracţii turistice: Castelul Peleş, 
Mănăstirea Sinaia, Casa Memoriala 
George Enescu, etc.

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL BUCEGI ***

Tarife începând de la

107,35 lei
/ persoană / noapte / loc în 
cameră dublă cu mic dejun
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Hotelul este situat la intrarea în sta-
ţiune din direcţia Braşov, la şosea, 
aproape de muzeul George Enescu.
Adresa: Sinaia, Bulevardul Carol I nr. 
4, jud. Prahova. 
Frumuseţea locurilor, prospeţimea 
zilelor de vară şi abundența zăpezii 

iarna, fac din Sinaia una dintre cele 
mai frecventate staţiuni montane din 
România. În acest cadru pitoresc, în 
parcul central al staţiunii, în imediata 
vecinătate a Cazinoului şi a Mănăsti-
rii Sinaia, se află Hotelul Caraiman.
Dotări generale: Restaurant 2 sa-

loane (clasic şi naţional) 140 locuri, 
internet, păstrare obiecte de valoare. 

Săli de conferinţă: 3: Sala Regele 
Carol (70 locuri), Sala Regina Maria 
(20 locuri), Sala Regele Ferdinand (40 
locuri). 
Dotări camere: TV, baie cu cadă, in-
ternet. 
Număr total camere: 71. Duble: 61, 
dintre care 46 camere cu două paturi 
şi 15 camere cu pat matrimonial. Gar-
soniere: 10.
Observaţii: La recepţie se achită taxa 
staţiune şi taxa salvamont. 
Servicii: închirieri maşini. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Caraiman, categoria I, 
micul dejun în sistem bufet suedez, 
dejun şi cină a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Practica-
rea sporturilor de iarnă, pârtii de schi: 
Carp, Valea Dorului, Vânturiș, Turisti-
ca, Drumul Vechi, Poiana Stânii Rega-
le. Transport pe cablu (teleschi, teles-
caun, baby-ski), Cota 1.400, școală de 
schi, drumeţii pe potecile marcate cu 
ghid monitor.

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL CARAIMAN ***

Tarife începând de la

124,30 lei
/ persoană / noapte / loc în 
cameră dublă cu mic dejun
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Adresa: Blv. Carol I, Nr. 46, CP 106100 
,Sinaia, Jud. Prahova. 
Dotat cu 70 de camere spaţioase, 
Hotel Carpathia este cel mai luxos 
complex hotelier de pe Valea Praho-
vei. Beneficiind de condiţii de lux, tu-
riştii îşi pot petrece câteva zile de vis 

într-o staţiune montană românească 
cu tradiţie. Cele două clădiri care 
compun complexul au fost renovate 
complet, mobilate elegant şi dotate 
cu accesorii de lux în anul 2014, in-
augurarea făcându-se în luna Decem-
brie 2014. Situat în centrul oraşului 

Sinaia, accesul la Hotel Carpathia 
este extrem de facil, făcându-se di-
rect din DN 1. 
Dotări generale: Restaurant, bar, te-
rasă, păstrare obiecte de valoare. 
Săli de conferinţă: 3, capacitate ma-
ximă / sala de conferinţă 100 locuri. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, internet, uscător de păr. 
Număr total camere: 70. Single: 1. 
Duble: 66.  Apartamente: 3. 
Observaţii: La recepţie se achită taxa 
staţiune şi taxa salvamont. Check-in 
până la ora 18:00 şi check-out până 
la ora 12:00. Nu este permis accesul 
cu animale de companie. 
Servicii: Telefon, spălătorie, minibar, 
mic dejun în cameră, room service se 
fac contra cost. 
Servicii masă: Se oferă în restauran-
tul propriu cu specific internaţional. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 

acoperită, SPA (saună, masaj, salină), 
centru înfrumuseţare. 
Tratament: Versatilitatea dotărilor şi 
a produselor de întreţinere şi tratare 
corporală din gama Mara Curatio, 
dezvoltate special pentru aceste do-
tări, le recomandă tuturor vârstelor, 
sexelor şi acoperă un spectru larg de 
afecţiuni ale omului modern, oferind 
posibilitatea unor cure complete, cu 
rezultate pozitive, într-o multitudine 
de tratamente corporale. Gama de 
produse şi terapii Mara Curatio se 
adresează ambelor sexe şi tuturor 
etapelor şi procedurilor de tratare 
a organismului, de la tratarea şi în-
treţinerea pielii, a tonusului mental 
şi muscular, a înlăturării stresului, a 
tratării afecţiunilor respiratorii, până 
la remineralizarea organismului, ca-
tifelarea intensă, exfolierea eficienta, 
efectele calmante, antiinflamatoare 
şi antiacneice, revigorante, energi-
zante etc. Combinând produsele 
Mara Curatio cu procedurile de hidro-
terapie, kinetoterapie şi aromoterapie 
corporală recomandate, se oferă un 
complex terapeutic de întreţinere şi 
tratare unic în peisajul tratamente-
lor SPA. Combinaţiile de ingrediente 
naturale asigura relaxarea sistemului 
nervos, refacerea celulelor, stimula-
rea circulaţiei, hidratarea, atenuarea 
durerilor musculare şi articulare, în-
tr-un cuvânt, revigorarea şi reîntineri-
rea corpului. 
Distracţie: Drumeţii. 
Atracţii turistice: Castelul Foişor, 
pârtiile de ski, Castelul Peleş, Castelul 
Pelișor, Cazinoul Sinaia, Cota 2000, 
Cota 1400, Mănăstirea Sinaia, Casa 
memorială George Enescu, Muze-
ul Trenuleţelor, Muzeul Rezervaţiei 
Bucegi, Poiana Stânii Regale, Gara 
Regală.

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL CARPATHIA ****

Tarife începând de la

126,50 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Înconjurat de priveliştea maiestuoa-
să a Munţilor Bucegi, într-un decor 
feeric, acest loc magic te va ajuta să 
te detaşezi de agitaţia urbană. Însă 
nu doar paradisul naturii din jur te va 
scăpa de stres, ci şi eleganta şi rafi-
namentul complexului hotelier, care 

te vor conduce într-un ambient luxos, 
fiind locul ideal atât pentru relaxare, 
distracţie dar şi pentru o călătorie de 
afaceri.
Adresa: Sinaia, str. Gârbovei nr.27, 
jud. Prahova.
Dotări generale: Parcare proprie 

monitorizată video, internet wireless 
în tot complexul, păstrare obiecte de 
valoare, 2 restaurante (cu specific vâ-
nătoresc, dar şi cu preparate din bu-
cătăria românească şi gastronomia 
internaţională), loc de joacă interior 
şi exterior pentru copii, parc de aven-
tură, terasă cu privelişte asupra ma-
sivului Bucegi, zonă barbeque, colţ cu 
animăluţe. 
Săli de conferinţă: 1, cu o capaci-
tate de 80 locuri, complet echipată 
din punct de vedere tehnic (video-
proiector de ultimă generaţie, ecran 
proiecţie, flipchart, Lcd-Tv, sonoriza-

re, internet wireless, consumabilele 
oferite gratuit). 
Dotări camere: Telefon, LCD TV, ca-
setă individuală de valori, minibar, ac-
ces la internet, termostat ambiental 
individual, băile sunt dotate cu cadă, 
feohn, alarmă de urgenţă. 
Număr total camere: 25. Duble: 24, 
dintre care 6 duble cu două paturi, 11 
camere duble executive şi 7 camere 
duble deluxe. Apartamente junior: 1 
compus din spaţiu de dormit şi ca-
napea. 
Observații: Check-in începând cu ora 
14:00; check-out până la ora 12:00. 
Servicii: Room service, transfer gară 
- hotel şi retur, transfer aeroport Bu-
cureşti - hotel şi retur. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu. Complexul dispune de 
2 restaurante (cu specific vânătoresc, 
dar şi cu preparate din bucătăria ro-
mânească şi gastronomia internaţi-
onală). 
Fitness/Wellness/Sport: Sală fitness, 
saună, masaj. 
Distracţie: Parc de Aventură cu tra-
see de căţărare prin copaci, perete 
de escaladă, tir cu arcul, paintball, 
tiroliene, trasee offroad, biliard, tenis 
de masă. 
Atracţii turistice: Casa Memorială 
George Enescu, Mănăstirea Sinaia, 
Castelul Pelișor, Mănăstirea Carai-
man, Castelul Peleş, Cazinoul Sinaia, 
Parcul Dimitrie Ghica, Gările Regale 
din Sinaia, Muzeul de trenuleţe, pâr-
tiile de ski, telegondolă.

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL CUMPĂTU ****

Tarife începând de la

140,88 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Foişorul cu Flori este construit din 
prisma călătorului care îşi doreşte să 
regăsească într-un hotel spaţii calde 
şi primitoare care să confere acel 
sentiment de “casă dulce casă”. 
Adresa: Str. Drum Cota 1400 Nr.2D, 
Sinaia, Jud. Prahova. 

Ideea creării Foişorului cu Flori a luat 
naştere din dorinţa de a renaşte ora-
şul Sinaia aşa cum a fost acum un 
secol când era comparat cu un mic 
Versailles românesc. Astfel, hotelul, 
în întreg ansamblul său, respecta cu 
fidelitate caracterele acelor vremuri 

prin arhitectura exterioară neoromâ-
nească, cât şi arhitecura interioară 
specifică oraşului Sinaia la 1900. 

Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, internet wifi. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, seif valori, balcon (o parte din 
camere). 
Număr total camere: 21. Single: 2. 
Duble:18 , dintre care 14 camere du-
ble standard şi 4 camere duble pre-
mium. Apartamente: 3, dintre care 2 
apartamente standard şi 1 aparta-
ment premium. Dispun de canapea 
extensibilă. 
Observații: Nu este permis accesul 
în hotel cu animale de companie. Fu-
matul este interzis în cadrul hotelului. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu Restaurantul Riegler 
decorat în stilul neo-românesc (capa-
citate până la 60 persoane) în sistem 
a -la-carte. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA, sală 
fitness. 
Atracţii turistice: Muzeul Peleş, Peli-
șor, Mănăstirea Sinaia, Muzeul Bucegi, 
Cazinoul Sinaia, Casa Memorială Geor-
ge Enescu.

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL FOIȘORUL CU FLORI ****

Tarife începând de la

168,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul este situat în centrul staţiunii, 
la 5 minute de staţia de telecabină şi 
30 minute de pârtia pentru bob-sanie.
Adresa: Sinaia, str. Avram Iancu nr. 1, 
cod 106100, jud. Prahova. 
Hotelul INTERNAŢIONAL, ca hotel, 
centru de afaceri sau ca loc de pe-
trecere a vacantelor, dispune de 180 
spaţii de cazare pregătite de desig-
neri într-o multitudine de suprafeţe 
şi culori care să satisfacă orice soli-
citare. 
Dotări generale: 3 restaurante: Re-

staurant Panoramic (300 persoane), 
Restaurant Tirol (120 persoane), Cu-
cina Sofia (120 persoane), parcare 
proprie gratuită 40 de locuri, internet, 
video-bar, cofetărie, terasă, 11 săli 
de conferinţă cu o capacitate între 
20-450 locuri, dotate cu: scaune cu 
măsuţă, desk-uri, flipchart-uri, re-
troproiectoare, ecrane proiectoare 
multimedia, table magnetice, panouri 
afişaj, copiator, telefon, fax, calcula-
toare, sistem de amplificare sunet, 
microfoane fixe şi mobile, servicii 

secretariat. 
Single: 1, are 21mp, paturi twin sau 
unite, balcon, acces gratuit la inter-
net de mare viteză Wi-Fi, cameră de 
nefumători, sky shower, halate de 
baie, papuci personalizaţi, seif, linie 
telefonică directă, TV LED de 32” 
(81cm), canale TV internaţionale, pay 
Tv, minibar, uscător de păr, facilitate 
de cafea şi ceai. 
Duble: 151, dintre care 145 CAMERE 
DUBLE STANDARD, 21mp, paturi twin 
sau unite, balcon, acces gratuit la 
internet de mare viteză Wi-Fi, came-
ră de nefumători, sky shower, halate 
de baie, papuci personalizaţi, seif, li-
nie telefonică directă, TV LED de 32” 
(81cm), canale TV internaţionale, pay 
Tv, minibar, uscător de păr, facilitate 
de cafea şi ceai şi 6 CAMERE DUBLE 
DELUXE, 25mp, pat king size, fotoliu 
extensibil, balcon, acces gratuit la 
internet de mare viteză Wi-Fi, came-
ră de nefumători, sky shower, halate 
de baie, papuci personalizaţi, seif, li-
nie telefonică directă, TV LED de 32” 
(81cm), canale TV internaţionale, pay 
Tv, minibar, uscător de păr, facilitate 
de cafea şi ceai. 
Apartamente: 27, dintre care 14 

JUNIOR SUITE, 30-35 mp, pat king 
size, canapea extensibilă, balcon, 
acces gratuit la internet de mare 
viteză Wi-Fi, cameră de nefumători, 
sky shower, halate de baie, papuci 
personalizaţi, seif, linie telefonică di-
rectă, TV LED de 32” (81cm), canale 
TV internaţionale, pay Tv, minibar, 
uscător de păr, facilitate de cafea şi 
ceai şi 7 EXECUTIVE JUNIOR SUITE, 
40-45 mp, pat king size, canapea 
extensibilă, balcon, acces gratuit la 
internet de mare viteză Wi-Fi, came-
ră de nefumători, sky shower, halate 
de baie, papuci personalizaţi, seif, li-
nie telefonică directă, TV LED de 32” 
(81cm), canale TV internaţionale, pay 
Tv, minibar, uscător de păr, facilitate 
de cafea şi ceai şi 6 ONE BEDROOM 
SUITE, 50 mp, pat king size, canapea 
extensibilă, cadă cu hidromasaj, aer 
condiţionat, balcon, acces gratuit la 
internet de mare viteză Wi-Fi, came-
ră de nefumători, sky shower, halate 
de baie, papuci personalizaţi, seif, li-
nie telefonică directă, TV LED de 32” 
(81cm), canale TV internaţionale, pay 
Tv, minibar, uscător de păr, facilitate 
de cafea şi ceai. 
Observații: Check-in ora 14, check-
out ora 12. Taxă animal de companie: 
129.80 Lei / zi. 
Servicii: Room service, salon de 
frumuseţe, servicii de spălătorie, 
posibilitatea organizării de tururi la 
punctele de atracţie din zonă, inter-
net wireless. Acces gratuit la piscină, 
jacuzzi, saună umedă, saună uscată, 
sală fitness. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Internaţional, categoria 4 
stele, dejun şi cină în sistem a la car-
te, micul dejun bufet suedez. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină aco-
perită, SPA, sală fitness, saună (umedă 
şi uscată),  jacuzzi. Centrul de Divertis-
ment are 4 piste de bowling, 4 mese de 
biliard, diverse jocuri (darts, air hockey, 
fusball) şi un café-bar. 
Atracţii turistice: Muzeul Peleş, Peli-
șor, Mănăstirea Sinaia, Muzeul Bucegi, 
Cazinoul Sinaia, Casa Memorială Geor-
ge Enescu.

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL INTERNAȚIONAL ****

Tarife începând de la

256,50 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
standard cu mic dejun
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Adresa: Str. Calea Codrului nr. 11-15, 
Sinaia, jud. Prahova. 
Ioana Hotels, fondat în anul 2010, 
este primul Boutique Hotel de 5 stele 
din Sinaia. Ioana Hotels este aşezat 
într-un cadru natural de excepţie, 
liniştit, cu o minunată vedere la mun-
te. Situat între Drumul Cotei şi Tele-
gondolă are acces facil atât la mijloa-
cele de transport pe cablu cât şi la 
drumul ce duce la Poiana Stânii şi la 
Cota 1400. Pentru a ajunge la Ioana 
Hotels, va trebui să urmăriţi panou-
rile direcţionale. Pornind din sensul 
giratoriu din centrul staţiunii Sinaia, 
urcaţi pe Strada Aosta, continuaţi pe 
Strada Furnica până la Drumul Cotei, 
iar la bifurcaţia către telegondolă 
urmaţi drumul către Telegondolă, în 
stânga pe Strada Calea Codrului. La 

aproximativ 300 metri de la sensul 
giratoriu, pe partea stângă veţi găsi 
Ioana Hotels.
Dotări generale: Restaurant, terasă, 
parcare proprie gratuită, în limita 
locurilor disponibile, internet Wi-Fi 
gratuit în lobby, camere şi restaurant 
Forest. 
Săli de conferinţă: 1, capacitate 25 
locuri şi se asigura: sonorizare pro-
prie, flipchart, ecran, videoproiector, 
microfoane mobile / cu cablu, servicii 
secretariat, copiator, fax şi alte echi-
pamente tehnice solicitate. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
cadă, baie cu duș, balcon, internet, 
uscător de păr, telefon cu acces di-
rect internaţional, Spa (saună şi jacu-
zzi) în apartamente. 
Număr total camere: 24. Duble: 16,  

suprafaţa este de 20mp, 3 camere 
duble cu baie cu dus, restul au baie 
cu cadă, 2 camere nu au balcon, ca-
meră pentru persoane cu dizabilităţi. 
Apartamente: 8, dintre care 1 aparta-
ment Salt Lake (75 mp): cel mai mare 
apartament din hotel, situat pe 3 ni-
vele, stil duplex, cu uşi între nivele, cu 
zona SPA proprie (saună şi jacuzzi), 
format din living cu şemineu, cana-
pea extensibilă şi baie cu dus, dormi-
tor cu baie cu cadă şi SPA-ul la ulti-
mul nivel (saună, jacuzzi), dus, grup 
sanitar, TV, telefon, 1 apartament 
Aspen (60 mp): apartament pe 3 ni-
vele, stil duplex, cu zona SPA proprie 
(saună şi jacuzzi), format din living cu 
canapea extensibilă şi baie cu duș, 
dormitor şi zona SPA la ultimul nivel 
(saună, jacuzzi), grup sanitar, TV, tele-
fon, 1 apartament Tirol (75 mp): fami-
ly apartment, pe 3 nivele, stil duplex, 
cu living cu canapea extensibilă şi 
baie cu dus, dormitor cu baie cu duș 
şi la ultimul nivel este al doilea dormi-

tor, 1 apartament Cortina D’Ampezzo 
(40 mp): apartament pe 2 nivele, stil 
duplex, cu living cu canapea extensi-
bilă şi baie cu duș şi la etaj este dor-
mitorul, 1 apartament St.Moritz (30 
mp): cameră specială, pe 2 nivele, cu 
zona SPA proprie (saună şi jacuzzi), 
formată din dormitor şi pe scara in-
terioară se coboară în SPA (saună şi 
jacuzzi), duș, grup sanitar, TV, telefon, 
Romantic Room cameră specială cu 
şemineu şi cadă de sticlă, baia open 
space cu dormitorul, Junior Suite for-
mat din living cu şemineu şi canapea 
extensibilă şi dormitor open space 
cu living-ul, Innsbruck Room cameră 
specială cu şemineu şi saună în baie. 
Observații: Cazarea începe la ora 
14.00. Eliberarea camerelor trebuie 
făcută până la maxim ora 12.00. Ta-
xele locale se achită la recepţie. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant propriu Forest în sistem a 
la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA (saună 
şi jacuzzi), acces gratuit. 
Distracţie: Sala de jocuri - Game 
Room Monte Carlo, Focus Bar & 
Lounge beneficiază de amenajări de 
excepţie, zonă de Lounge fiind dotată 
cu un şemineu rotativ central pentru 
a crea o atmosferă caldă, confortabi-
lă, Wine-Bar, loc de joacă interior. 
Atracţii turistice: Muzeul Peleş, 
Mănăstirea Sinaia, Muzeul Geor-
ge Enescu, Cazinoul Sinaia. Munţii 
Bucegi: drumeţii la Babele, Sfinxul, 
Crucea Caraimanului, cabana Piatra 
Arsă, Schitul din Peşteră, Lacul Bol-
boci, Cascada Urlătoarea. Braşov: 
Muzeul Judeţean de Istorie, Casa Mu-
reşenilor, Muzeul Civilizaţiei Urbane în 
Brașovul Medieval, Muzeul de Artă, 
Muzeul Cetatea Brasovului şi Fortifi-
caţiile din Ţară Bârsei, Muzeul Șcheii 
Brasovului, Cetatea Brașovului, Bise-
rica Neagră, Mănăstirea Franciscani-
lor, Vestigiile Cetăţii Brașovia.

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL IOANA HOTELS *****

Tarife începând de la

272,25 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul este situat în zona Furnica, în 
apropiere de Hotel Furnica. Construit 
în stilul arhitectural al zonei regale 
Peleş, Hotelul MARAMI reuşeşte să 
pună într-un echilibru perfect frumu-
seţea, nobleţea şi farmecul vechiului 
cu confortul oferit de tehnica moder-

nă, toate unite într-un decor de vis. 
Adresa: Sinaia, str. Furnica nr. 52, jud. 
Prahova. 
Dotări generale: Restaurant, păstra-
re obiecte de valoare, parcare proprie 
contra-cost, centru de relaxare (sau-
nă, jacuzzi şi aparate fitness), bar. 

Săli de conferinţă: 1, Capacitate de 
40 de locuri. Dotări: telefon, fax, ac-
ces gratuit la internet, TV, video, DVD 
retroproiector, videoproiector, flip 
chart, climatizare, birou auxiliar cu 
PC şi telefon. 

Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, telefon, internet gratuit, o parte 
din camere au balcon cu vedere spre 
munte. Camera dublă de lux are pat 
matrimonial, iar baia este cu cadă. 
Număr total camere: 17 duble:  ca-
meră dublă standard, cameră dublă 
de lux. Se pot adăuga două paturi su-
plimentare. Se pot valorifica în regim 
single. 
Observații: Taxele locale se achită la 
recepţie. 
Servicii: Parcare cu plată, room-ser-
vice, cutie păstrare valori, servicii de 
transfer aeroport, gară, cursuri de 
schi sub îndrumarea unui monitor, or-
ganizare de vizite cu ghid la punctele 
de interes turistic. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul Marami, capacitate 40 locuri: 
mic dejun bufet suedez, prânzul şi 
cina în sistem „a la carte’’. 
Fitness/Wellness/Sport: Sală fit-
ness, saună, jacuzzi. 
Atracţii turistice: Muzeul Peleş, 
Pelișor, Mănăstirea Sinaia, Muzeul 
Bucegi, Cazinoul Sinaia, Casa Memo-
rială G. Enescu.

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL MARAMI ***

Tarife începând de la

89,60 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Dacă doriţi să petreceţi momente de 
relaxare, admirând spectaculoasa 
privelişte a Munţilor Bucegi sau să 
respiraţi aerul proaspăt de munte, 
Hotel Marea Neagră reprezintă, cu 
siguranţă, alegerea perfectă. Hotelul 
Marea Neagră este situat în Sinaia, 
cartierul Furnica, la o plimbare de 9 
minute de Castelul Peleş şi Grădinile 

Regale, precum şi la o plimbare de 15 
minute de Mănăstirea Sinaia. 
Adresa: Calea Codrului, Nr. 8, Sinaia, 
Jud. Prahova. 
Hotelul reuşeşte să impresioneze, 
atât prin calitatea serviciilor sale, 
cât şi prin calitatea şi promptitudi-
nea personalului, care va fi mereu la 
dispoziţia dumneavoastră; serviciu 

recepţie 24h din 24, bar deschis non-
stop. Toate camerele spaţioase de 
la Hotelul Marea Neagră dispun de 
minibar, TV cu canale internaționa-
le, baie cu duș, balcon. Majoritatea 
camerelor oferă vedere la munţii Bu-
cegi. La cerere se pot asigura paturi 
suplimentare.Micul dejun poate fi 
servit într-un lounge sau în confortul 
propriei camere. Alte facilităţi: Acces 
gratuit la Wi-fi în toată locaţia, parca-
re gratuită în limita locurilor disponi-
bile, o sală de conferinţe, o sală de 

mese de 70 locuri unde, la cerere, se 
pot organiza mese festive. Punctul de 
plecare al telecabinei către teleschiul 
Cota 1400 este situat la 1 km de ho-
tel, staţie de autobuz se află la doar 
25 m, iar centrul stațiunii este la 1,5 
km. 
Dotări generale: Restaurant, bar, par-
care proprie, internet wi-fi gratuit. 
Săli de conferinţă: 1, capacitate de 40 
locuri. Dotări: videoproiector, ecran 
proiecţie, flipchart, laptop, consuma-
bile, internet wireless, acces copiator, 
lumină naturală parţială. Dimensiuni 
sală: 12 m lungime, 4 m lăţime, 2.5 m 
înălţime. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, balcon, internet, uscător de păr, 
telefon. 
Număr total camere: 34, dintre care 
17 camere duble matrimoniale şi 17 
camere duble twin. O parte din came-
re au vedere spre munte (se achită 
supliment pentru vedere spre munte). 
Camerele spaţioase permit introdu-
cerea până la 2 paturi suplimentare. 
Servicii masă: Se asigură în restau-
rantul propriu, capacitate 70 locuri, 
posibilitate servire mic dejun bufet 
suedez. 
Fitness/Wellness/Sport: Biciclete - 
se pot închiria. 
Atracţii turistice: Muzeul Peleş, 
Pelișor, Mănăstirea Sinaia, Muzeul 
Bucegi, Cazinoul Sinaia, Casa Memo-
rială G. Enescu.

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL MAREA NEAGRĂ ***

Tarife începând de la

96,03 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul este situat în centrul staţiunii. 
Adresa: Sinaia, Bulevardul Carol I nr. 
24, cod 106100, jud. Prahova. 
Localizarea excelentă în centrul staţi-
unii Sinaia, atmosfera caldă şi servi-
ciile de cea mai înaltă calitate fac din 
hotelul New Montana destinaţia ide-
ală pentru recreere sau pentru orice 
sejur de afaceri de succes. 

Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, internet, seif. 
Săli de conferinţă: 4, cu capacitate 
între 12- 300 locuri dotate cu: linii 
telefonice şi acces internet la cerere, 
retroproiector şi ecran, flipchart, vide-
oproiector, sistem sonorizare, video, 
TV color, DVD, CD. 
Dotări camere: TV, minibar, internet, 

uscător de păr, telefon. 
Număr total camere: 177. Duble: 168, 
Apartamente: 9 , apartamentul este 
compus din living şi dormitor. 

Observaţii: La recepţie se va achita 
taxa de staţiune şi taxa salvamont. 
Se asigură accesul gratuit la piscină 
semiolimpică, saună, jacuzzi, fitness, 
parcare, internet wireless. 
Servicii: Room-service, spălătorie, 
coafor, confirmare bilete de avion, 
transferuri de la / către aeroport. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Artemis, categoria 4 stele, 
micul dejun în sistem bufet suedez, 
dejun şi cină în sistem fișă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
acoperită, SPA (aromaterapie, cromo-
terapie), masaj, sală fitness, saună, 
jacuzzi. 
Distracţie: Tenis de masă.

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL NEW MONTANA ****

Tarife începând de la

31,63 Euro
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul este situat ultracentral în sta-
ţiunea Sinaia, chiar în parcul Ghica, în 
imediata vecinătate a Cazinoului şi a 
Mănăstirii Sinaia. 
Adresă: Sinaia, str. Octavian Goga nr. 
4, cod 106100, jud. Prahova. 
Hotelul Palace este cu siguranţă un 

palat nu numai prin creaţie arhitectu-
rală, ci şi prin nivelul de confort şi de 
calitate al serviciilor oferite. Hotelul 
Palace oferă oaspeţilor săi din întrea-
ga lume, atmosfera unui trecut înde-
părtat, plin de linişte şi ospitalitate.
Dotări generale: Restaurant 230 lo-

curi, parcare proprie, acces persoa-
ne cu dizabilităţi, internet, păstrare 
obiecte de valoare, bar de zi, terase 
de vară, coafor - frizerie, birou de in-
formaţii. Hotelul dispune şi de came-
re de 3*, situate la mansardă. 
Săli de conferinţă: 5: Sala George 
Enescu (110 locuri), Nicolae Iorga 

(45 locuri), Mircea Eliade (45 locuri), 
George Emil Palade (25 locuri), Con-
stantin Brâncuşi (80 locuri). Sălile 
sunt dotate cu: flipchart, videopro-
iector, retroproiector, ecran, internet, 
copiator, scanner, telefon, fax. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, internet, uscător de păr, telefon. 
Număr total camere: 150. Single: 19. 
Duble: 119, dintre care 72 de camere 
cu două paturi şi 47 de camere cu pat 
dublu. Apartamente: 3, apartamentul 
este compus din living şi dormitor. 
Apartamentele dispun de cadă cu 
hidromasaj. Garsoniere: 9. 
Observații: La recepţie se va achita 
taxa de staţiune şi taxa salvamont. 
Servicii: Păstrarea obiectelor de va-
loare, birou de informaţii, spălătorie 
- curățătorie, room-service, frizerie, 
coafură, închirieri maşini, schimb 
valutar. 
Fitness/Wellness/Sport: Centru SPA 
cu piscină, saune, jacuzzi, sală fitness, 
spații de relaxare. Accesul la centrul 
Spa este contra-cost.
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Palace 4 stele, micul dejun 
în sistem bufet suedez, dejun şi cină 
a la carte. 
Distracţie: Discotecă.

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL PALACE ****

Tarife începând de la

124,30 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Hotelul este situat în staţiunea Si-
naia, în drum spre Cota 1400. 
Adresa: Sinaia, str. Theodor Aman nr. 
16, jud. Prahova.
Cu un stil architectural unic, Hotelul 
Smart reuşeşte să îmbine armonios 
frumuseţea, nobleţea şi farmecul ve-
chiului cu confortul oferit de tehnica 

modernă, toate unite într-un decor 
deosebit. Hotelul este situat la 1,5 
km de centrul oraşului Sinaia şi oferă 
camere cu vedere la munţii Bucegi, 
prevăzute cu baie privată şi balcon. 
În cadrul hotelului se pot desfăşura 
o gamă largă de activităţi indoor şi 
outdoor.

Dotări generale: Restaurant cu o 
capacitate de 100-120 locuri, parca-
re proprie, loc de joacă pentru copii, 
internet, salon pentru micul dejun, 
terasă acoperită, terasă descoperită, 
grădină de vară, barbeque. 
Săli de conferinţă: 1, dotată cu cal-
culator, internet wireless, fax, copia-
tor, scanner, flipchart, panoramic, 

ecran, amplificator, mixer, tuner, boxe. 
Dotări camere: TV, minibar, baie cu 
duș, internet, uscător de păr, balcon, 
telefon. Accesul în camere se face pe 
bază de card magnetic. 
Număr total camere: 20. Duble: 8. 
Apartamente: 2, compuse din pat 
matrimonial şi paturi suplimentare în 
camera de sus. Triple: 9. Familiale: 1, 
compusă din 2 paturi apropiate şi 2 
paturi suplimentare apropiate.
Servicii: Room service şi comenzi 
pentru ocazii speciale, serviciu de 
telefonie, internet, copiere şi fax, pro-
gramări excursii, vizite, plimbări mon-
tane, păstrarea de bunuri şi valori în 
siguranţă, servicii poştale, comenzi 
taxi. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu. 
Fitness/Wellness/Sport: Sală fitness, 
saună, masaj. 
Distracţie: Masă de ping-pong, jo-
curi, şah, table, cărţi, remy la cerere. 
Printre activităţile outdoor se numă-
ră: paintball, închirieri ATV, închiriere 
maşină de teren, tir cu puşca, tir cu 
arcul, tiroliană. 
Atracţii turistice: Castelul Peleş, Cas-
telul Pelișor, Mănăstirea Sinaia, Sfin-
xul, Babele, Casa memorială George 
Enescu, Casinoul, Gările regale.

Sinaia, judeţul Prahova 

HOTEL SMART ****

Tarife începând de la

115,73 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Adresa: Sinaia, Drumul Cotei, nr. 4, 
zona Furnica, jud. Prahova. 
Prin amplasare şi facilităţile oferite, 
Pensiunea Casa Iris din Sinaia este 
locul potrivit pentru a petrece vacan-
ţe frumoase la munte. 
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie supravegheată cu camere vi-

deo, internet Wi-fi şi prin cablu, terasă 
(60 locuri), plată prin card. 
Săli de conferinţă: 1, Iris cu capa-
citate 50 locuri (poate găzdui 60 de 
persoane în aranjament Theatre). Do-
tări: flipchart, ecran de proiecţie, TV - 
LCD, hârtie şi markere, videoproiector, 
acces internet. 

Dotări camere: TV - LCD, minibar, 
seif, baie cu duș, balcon, internet ac-
ces gratuit, uscător de păr, telefon. 

Număr total camere: 20. Duble: 14, 
dintre care 13 camere duble standard 
şi 1 cameră dublă matrimonială de 
lux.
Apartamente: 6, dintre care 4 junior 
suite cu canapea şi 2 senior suite cu 
canapea. 
Observaţii: La recepţie se achită taxa 
staţiune şi taxa salvamont. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rant propriu (capacitate 40 locuri): 
mic dejun bufet suedez, prânz sau 
cină în sistem a-la-carte. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA (sau-
nă, jacuzzi), aparate fitness. 
Distracţie: Sală de jocuri, biliard, 
rummy. 
Atracţii turistice: Castelul Peleş, Pe-
lișor, Mănăstirea Sinaia, Muzeul Geor-
ge Enescu, Cazino-ul.

Sinaia, judeţul Prahova 

PENSIUNEA CASA IRIS ****

Tarife începând de la

128,80 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Pensiunea Oblique - un loc unde poţi 
visa oricând şi oricât. Un spaţiu unde 
timpul dispare şi lasa loc celor mai 
calde şi îndrăzneţe trăiri. 
Adresa: Strada Drum Cota 1400, Nr 
3A, Sinaia, Jud. Prahova. Alege să 
trăieşti ca oaspete al nostru, visul 
luxului, rafinamentului şi bunului 

gust. Îţi vom fi mai întâi prieteni şi 
apoi gazde primitoare. Fiecare încă-
pere este diferită: avem loc pentru 
încântat trupul prin cele mai antice 
tehnici de masaj şi relaxare, avem loc 
de depănat amintiri sau de făcut pla-
nuri cu cei dragi, avem loc de cinste 
pentru servit bunătăţile naturii, avem 

loc de ascultat pădurea şi focul, dar 
mai ales avem loc pentru fiecare vis 
al tău. 
Dotări generale: Restaurant pentru 
mic dejun, parcare proprie gratuită, 
internet wi-fi gratuit. 
Săli de conferinţă: 1, Lounge Library: 
locul este gândit că o bibliotecă cu 
fotolii cochete şi mobilier din cărţi; 
se poate transforma în sală de con-
ferinţe. 
Dotări camere: Cameră dublă stan-
dard: 20mp, pat dublu matrimonial, 
TV, cabină de duș, foehn. Cameră 

dublă twin: 25 mp, paturi twin,TV, 
minibar, baie cu cadă, foehn. Came-
ră dublă superioară: 25 mp, pat du-
blu matrimonial sau paturi twin, TV, 
minibar, baie cu cadă, foehn; o parte 
din camere au balcon. Cameră dublă 
deluxe: 30mp, colţ de citit şi relaxare, 
pat dublu matrimonial, TV, minibar, 
baie cu cadă, foehn, balcon. Camera 
Premier King cu pereţi oblici, 35 mp, 
pat dublu matrimonial, TV, minibar, 
baie cu cadă, foehn, balcon. Camera 
Suite: 40 mp, o zonă de dormit şi un 
spaţiu de relaxare, 1 canapea pentru 
1 persoană, pat dublu matrimonial, 
TV, minibar, baie cu cadă, foehn, bal-
con. 
Număr total camere: 20. Duble: 17. 
Triple: 3: Suite dispun de canapea 
neextensibilă de 1 persoană.
Observații: La recepţie se achită taxa 
staţiune şi taxa salvamont. Animalele 
de companie nu sunt acceptate. Ca-
zarea începe la ora 14.00, iar elibera-
rea camerei se face la ora 12.00. 
Servicii masă: Se acordă în resta-
urantul Arlequine (capacitate 40 lo-
curi) amenajat în stil chic franţuzesc. 
Se poate servi doar micul dejun. 
Fitness/Wellness/Sport: SPA: saună 
finlandeză, hamam, hot tube exterior, 
saună uscată, masaj. 
Distracţie: Bar Lounge Library. 
Atracţii turistice: Muzeul Peleş, Pe-
lișor, Mănăstirea Sinaia, Muzeul Bu-
cegi, Cazinoul Sinaia, Casa Memorială 
George Enescu.

Sinaia, judeţul Prahova 

PENSIUNEA OBLIQUE *****

Tarife începând de la

196,02 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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Vila este situată în zona rezidenţială, 
pe drumul ce duce la Mănăstirea Si-
naia. 
Adresa: Sinaia, str. Spătarul Mihai 

Cantacuzino nr. 5, judeţul Prahova. 
Vila CAMELIA individualizată de pro-
porţionalitatea armonioasă a exteri-
oarelor şi personalitatea deosebită a 

interiorului, întruneşte toate condiţiile 
necesare pentru un sejur familial, in-
tim şi select.Vila Camelia vă acoperă 
cu parfumul cald şi atmosfera magi-
că ce se regăseşte în casele cu isto-
rie, dar vă oferă şi servicii şi confortul 
din epoca noastră. 
Dotări generale: Parcare proprie 

luminată, loc de joacă pentru copii, 
internet, spaţiu pentru grătar, salon 
pentru mic dejun şi un salon pentru 
recreere, unde se poate juca cărţi, şah, 
remi sau scrabble, o sală de conferinţa 
de 20 de locuri. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
cadă (în 7 camere), baie cu duș (în 13 
camere), bucătărie complet utilată, 
pentru turiştii care doresc să-şi pre-
gatesca singuri diferite mâncăruri. 
Număr total camere: 20 din care du-
ble 12, 1 apartament pentru 4 persoa-
ne. Apartamentul este compus din 2 
camere duble şi un living şi 7 triple. 
Observaţii: Vila a fost proiectată de 
acelaşi arhitect ca al Palatului Peleş. 
Servicii masă: Micul dejun se poate 
servi în salonul de mic dejun. 
Fitness/Wellness/Sport: Practica-
rea sporturilor de iarnă, pârtii de schi: 
Carp, Valea Dorului, Vânturiș, Turistică, 
Drumul Vechi, Poiana Stânii Regale, 
transport pe cablu (teleschi, telescaun, 
baby-ski), Cota 1.400, drumeţii pe po-
tecile marcate cu ghid monitor, școala 
de schi.

Sinaia, judeţul Prahova 

VILA CAMELIA ***

Tarife începând de la

118,35 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră triplă
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Vila este în cadrul complexului Furni-
ca - Economat care este situat în ve-
cinătatea Castelului Peleş la 10 minu-
te de centrul staţiunii, pe drumul care 
duce spre Cota 1400. Situată lângă 
Castelul Peleş, Vila ECONOMAT a fost 
construită în acelaşi stil bavarez ca şi 
palatul, fiind deopotrivă simplă, ele-

ganta şi confortabilă. 
Dotări generale: Restaurant cu 5 sa-
loane, 120 de locuri, parcare proprie 
cu plată. 
Dotări camere: TV, frigider, baie cu 
cadă în apartamente, baie cu duș în 
camere. 
Număr total camere: 16. Duble: 9, 

dintre care 3 camere duble în corpul 
A şi 6 camere duble în corpul B. Apar-
tamente: 7, dintre care  2 apartamen-
te clasic în corpul A şi 1 apartament 
clasic în corpul B şi 4 apartamente 
executiv în corpul A. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 

restaurant Economat, categoria 3 
stele, în sistem a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Practica-
rea sporturilor de iarnă, pârtii de schi: 
Carp, Valea Dorului, Vânturiș, Turistică, 
Drumul Vechi, Poiana Stânii Regale, 
transport pe cablu (teleschi, telescaun, 
baby-ski), Cota 1.400, drumeţii pe po-
tecile marcate cu ghid monitor, școală 
de schi.

Sinaia, judeţul Prahova 

VILA ECONOMAT ****

Tarife începând de la

152,55 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun
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DELTA DUNĂRII
Unicitatea patrimoniului Unesco și biodiversitatea 
celui mai tânăr pământ românesc!
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Băltenii de Sus, judeţul Tulcea 

HOTEL WELS ****

Hotelul Wels este situat pe o colină 
cu ieşire la Dunăre, într-o zonă liniş-
tită, la 2 km de şoseaua Tulcea-Ma-
hmudia. 
Adresa: Localitatea Băltenii de Sus, 
comuna Beştepe. 
Construit cu bun gust, remarcat prin 
liniile ferme, având rafinamentul îm-
binării armonioase între stilul rustic, 
clasic şi modern, cu atenţia pentru 
detalii şi calitatea finisajelor interi-
oare, cu spaţii largi, în nuanţe odihni-
toare, Hotelul WELS oferă calitate şi 
confort. 

Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, loc de joacă pentru copii, in-
ternet, bar, terasă, foişor rustic, pon-
ton de acostare pentru ambarcaţiuni-
le proprii cât şi ale turiştilor. 
Săli de conferinţă: 1. Este o sală 
multifuncţională cu masă de tenis şi 
biliard şi aparate fitness, care se poa-
te însă transforma la cerere în sală de 
conferinţă. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, seif, baie cu duș, internet, 
uscător de păr, telefon, miniterasă / 
balcon la 15 camere, radio, plasă in-

secte. 
Număr total camere: 16 din care 
duble: 16, dintre care 13 camere cu 
două paturi şi 2 camere cu pat matri-
monial. Hotelul dispune de 1 duplex 
compus din 2 camere duble cu paturi 
twin, hol comun şi băi separate. 
Observaţii: Acces rutier: din Tulcea 
se merge către Mahmudia / Murighi-
ol, se trece prin localităţile Malcoci 
- Nufăru - Victoria. După ce se trece 
de satul Victoria (se vede pe partea 
stângă o biserică), se mai merge pe 
şoseaua principală aproximativ 3 
km până se vede un indicator către 
localitatea Băltenii de Sus şi panoul 
publicitar cu hotelul WELS. Se face 

un drum spre stânga, se mai merge 
aproximativ 2 km până la hotel. La 
intrarea în localitate, imediat după 
biserică, pe partea stângă, este situat 
hotelul. Ziua hotelieră începe la orele 
14.00 şi se încheie la orele 12.00. 
Servicii incluse în tariful de caza-
re: Acces la internet, biliard, tenis 
de masă, table, remy, cărţi, trezirea 
la ora solicitată, apeluri telefonice 
între camere, teren de volei în aer 
liber, badminton, baschet, leagăn şi 
foişor rustic la Dunăre, şezlonguri la 
miniplajă, loc de joacă pentru copii în 
spaţiu verde, parcare păzită, acosta-
rea ambarcaţiunilor la ponton. Contra 
cost la tarifele de recepţie: excursii în 
Deltă cu ambarcaţiuni proprii cu mo-
tor, închiriere articole pentru pescuit, 
bird-watching, servicii spălătorie / 
călcătorie, închiriere biciclete, plim-
bări cu căruţa, foc de tabără la foişo-
rul de pe malul Dunării. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Wels, categoria 4 stele, mi-
cul dejun în sistem bufet / variante de 
meniu, prânzul şi cina a la carte. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, biciclete, teren de volei. 
Distracţie: Excursii în Delta Dunării 
cu ambarcaţiuni cu motor, bird-wat-
ching, pescuit, plimbări cu căruţă, 
iar în incinta hotelului WELS 4*, prin 
spaţiile verzi generoase, leagăn, mi-
niplajă.

    

Tarife începând de la

127,57 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în duplex
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Hotelul este situat în imediata apropi-
ere a satului Dunavățu de Jos, ultima 
localitate pe drum asfaltat la sud de 
Tulcea.
Adresa: Dunavățu de Jos, cod 
827152. Jud Tulcea. 
Este situat în satul Dunavățu de Jos 
unde se poate ajunge cu auto, un sat 

de pescari cu etnii diferite: lipoveni, 
români, ruşi, ucrainieni, haholi. Se-
zonul de vânătoare începe la 15 Au-
gust. În lunile August şi Septembrie 
se obţin rezultate bune la prepeliţe şi 
porumbei inelaţi. Spre sfârşitul lunii 
Septembrie, în Octombrie şi în prima 
jumătate a lunii Decembrie pot fi vâ-

nate rațe şi gâşte. Acestea sunt doar 
unele dintre speciile cu care vă veţi în-
tâlni. Delta Dunării oferă cu siguranţă 
multe posibilităţi de pescuit sportiv. 
În marile canale, la mari adâncimi, 
se găsesc crapi şi multe alte specii 
de peşte. În lacuri şi în canalele mai 
mici se pot obţine rezultate extraor-
dinare pescuind ştiuca şi biban mai 
ales toamna. 

Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie, internet, camere cu pat du-
blu şi camere cu 3 paturi, bar de zi, 
magazin cu vânzare echipament de 
pescuit. 
Săli de conferinţă: 1, capacitate 50 
de locuri dotată cu echipament audio 
- video modern. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, seif, baie cu duș, internet, 
uscător de păr. Duble: 38, dintre care 
35 camere duble standard şi 3 came-
re duble executive. Apartamente: 3, 
dintre care 2 apartamente senior şi 1 
apartament VIP (penthouse). Apart-
mente junior: 14. Triple: 5. 
Observaţii: Acces: Rutier: Tulcea - 
Dunavățu de Jos. 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Egreta, categoria 4 stele, 
micul dejun în sistem bufet suedez, 
prânzul şi cina în sistem variante de 
meniu. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, piscină acoperită, SPA (duș 
scoţian, duș emoţional, kneipp, sau-
nă uscată / umedă, sală relaxare), 
masaj, teren sport mixt, sală fitness. 
Distracţie: Discotecă, bowling, po-
sibilitate organizare foc de tabără, 
picnic, excursii cu bărci cu motor, vâ-
nătoare şi pescuit, paintball, cină de 
tip barbeque, schi nautic, biliard.

Dunavățţu de Jos, judeţul Tulcea 

HOTEL NEW EGRETA ****

Tarife începând de la

154,00 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră triplă 
cu mic dejun
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Complexul este situat între Marea 
Neagră şi cele două lacuri din Com-
plexul Razim - Sinoe, pe o limbă de 
nisip, la 50 km de Tulcea. În incinta 
complexului s-a amenajat o zonă în 
care se va putea practica pescuitul 
sportiv, contra unei taxe ce se va 
achita REZERVAŢIEI BIOSFERA, la 
punctul de informare al acesteia din 
cadrul staţiunii turistice Gura Porti-
ţei şi în conformitate cu regulile de 
pescuit admise de către autoritatea 
de mediu. Gura Portiţei este un loc 
sălbatic, locuit de lipoveni, şi atestat 
documentar pe hărţi încă din 1710. 
Satul de vacanţă EDEN este primul 
sat de vacanţă din România clasificat 
la categoria trei stele. Aşadar, toţi cei 
care vor linişte, aer curat, apa crista-
lină, orizont deschis până la limitele 
viselor fiecăruia sunt invitaţi  să vizi-
teze Gura Portiţei. Acest loc binecu-
vântat este tot ce le trebuie citadini-
lor sătui de noxe şi dornici de câteva 
zile de izolare şi de început de lume.

Complexul Eden este compus din:
VILA DELFINUL
Amplasată pe plajă, vă oferă 14 ca-
mere duble cu pat matrimonial situ-
ate la parter, etajul 1 şi etajul 2, baie 
cu duș, aer condiţionat, televizor LCD, 
minifrigider. Camerele nu dispun de 
balcon.
Capacitatea maximă de cazare este 
de 2 persoane. Spaţiul nu permite un 
pat suplimentar.
Un apartament situat la etajul 2 al 
vilei Delfinul, cu vedere la mare, su-
prafaţa de aprox. 60 mp, compus din 
living spaţios cu canapea extensibilă, 
masa cu 10 scaune, fotolii şi dormi-
tor cu pat matrimonial, dotat cu: aer 
condiţionat, LCD, minifrigider, internet 
wireless. Accesul în baie se face din 
dormitor. Terasă cu vedere la mare.
Capacitate maximă 4 adulţi.
VILA EGRETA
Situată în imediata vecinătate a vile-
lor de pe insulă şi a plajei. Dispune de 
8 camere cu 2 paturi twin, situate la 

parter şi etaj , dotate cu: baie proprie, 
aer condiţionat, televizor LCD, minifri-
gider, internet wireless. Camerele de 
la etaj au o mică terasă.
Capacitatea maximă de cazare este 
de 2 persoane. Spaţiul nu permite in-
trducerea de pat suplimentar.
O garsonieră se afla într-o clădire 
separată, cu vedere spre mare, lângă 
vila Egreta, compusă din dormitor, 
bucătărie utilată cu aragaz, frigider, 
maşina de spălat, veselă, baie cu duș, 
suprafaţa de aprox. 30 mp, aer con-
diţionat, televizor LCD, minifrigider, 
internet wireless.
Capacitate maximă 3 adulţi.
VILA SCOICA
Amplasată la 10 metri de plajă, dis-
pune de 6 camere spaţioase cu vede-
re spre mare sau spre lac, situate la 
etaj, suprafaţa  de aprox.= 25 mp, pat 
matrimonial, baie cu duș, aer condiţi-
onat, televizor LCD, minifrigider, inter-
net wireless.
Capacitate maximă 3 adulţi.

VILA DRANOV
Complet modernizată cu terasă pro-
prie deschisă, mobiler nou din lemn 
masiv, pat matrimonial, aer condiţio-
nat, televizor LCD, minifrigider, inter-
net wireless, baie modernă (cabină 
duș, uscător de păr, bideu, chiuvetă 
cu blat din granit).
Capacitate maximă 3 adulţi.
Apartamentele sunt compuse din-
tr-un dormitor cu pat matrimonial 
şi un living cu canapea extensibilă. 
Mobilier nou din lemn masiv, televi-
zor LCD în dormitor şi în living, băile 
complet renovate (cabină duș, uscă-
tor de păr, bideu, chiuvetă cu blat din 
granit).
Capacitate maximă 2 adulţi şi 2 copii 
sau 3 adulţi.
CASA PESCĂREASCĂ
Aşezată pe plajă, cu vedere spre 
mare, suprafaţa de aprox. 20 mp, te-
rasă proprie cu suprafaţă de aprox. 
17 mp, pat matrimonial, baie cu duș, 
aer condiţionat, televizor LCD, minifri-
gider, internet wireless.
Capacitate maximă 2 adulţi.
VILE INSULA
Cele 68 de camere duble au o supra-
faţă de aprox. 30 mp şi terasă cu su-
prafaţă de aprox. 25 mp. 
Toate camerele de pe insula dispun 
de terasă.
CAMERE STANDARD CU TERASĂ 
SPRE LAC 
Au vedere spre canalul secundar 
de acces ambarcaţiuni, posibilitate 
acostare ambarcaţiune proprie şi 
sunt dotate cu 1 pat matrimonial sau 
2 paturi twin, baie cu duș, aer condiţi-
onat, televizor LCD, minifrigider, inter-
net wireless.
Capacitate maximă 3 adulţi.
CAMERE MODERNIZATA CU TERA-
SĂ SPRE LAC 
Au vedere spre canalul de acces al 
ambarcaţiunilor şi cantonul Rezerva-
ţiei, posibilitate acostare ambarcaţi-

Gura Portițţei - Jurilovca, judeţul Tulcea 

COMPLEX TURISTIC EDEN – GURA PORTIȚEI ***

Tarife începând de la

27,92 Euro
/ persoană / noapte 

/ loc în căsuță
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une proprie, sunt dotate cu: 2 paturi 
duble matrimoniale noi, baie cu duș, 
aer condiţionat, televizor LCD, minifri-
gider, internet wireless.
Capacitate maximă 4 adulţi.
CAMERE CU TERASĂ ÎNCHISĂ
Poziţionate pe mijlocul insulei, cu te-
rasă împrejmuită de stuf, dotate cu: 
un pat dublu matrimonial sau două 
paturi twin, baie proprie, aer condiţi-
onat, LCD, minifrigider, internet wire-
less.
Capacitate maximă 3 adulţi.
CĂSUŢE LEMN
Pe plajă sunt amplasate 40 de căsuţe 
de lemn cu câte două paturi, deservi-
te de două grupuri sanitare comune, 
având fiecare duşuri cu apă caldă şi 
rece curentă, toate acestea la stan-
darde europene.
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie păzită, terasă, pizzerie, cra-
mă. 
Observaţii: Având în vedere că satul 
de vacanţă Gura Portiţei este ampla-

sat în spaţiul rezervaţiei Biosfera Del-
ta Dunării, fiecare turist este obligat 
să achite permisul de acces în Delta, 
eliberat de Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării. Vă rugăm că 
înainte de îmbarcarea pe vapor să 
achiziţionaţi acest permis de la au-
tomatul amplasat în Portul Jurilovca.
Accesul şi staţionarea în Staţiunea 
Gura Portiţei
Art. 2 Accesul şi staţionarea în Sta-
ţiunea Gura Portiţei
1. Accesul în Staţiune se face prin 
traversarea Lacului Golovita cu mij-
loace de transport navale – vapora-
şe, gabare sau şalupe rapide – aflate 
în administrarea Staţiunii conform 
orarului de mai jos.
2. Turiştii sunt rugaţi să respecte 
acest orar. În situaţia în care orarul 
de traversare al ambarcaţiunilor nu 
este respectat, Staţiunea va organi-
za traversarea în condiţii speciale, 
neasumandu-şi răspunderea pentru 
eventuala întârziere la cazarea turiş-

tilor. Costurile suplimentare generate 
de această situaţie vor fi suportate de 
care turiştii întârziaţi.
3. La contractarea serviciilor oferite 
de către Staţiune, turiştii au incluse 
în tarif parcarea şi contravaloarea 
traversării tur şi retur în varianta eco-
nomică. În situaţia în care la îmbar-
care se doreşte utilizarea unui mijloc 
de transport diferit de cel economic, 
doritorii vor achita diferenţele de tarif 
la Recepţie. Excepţie de la plata fac 
posesorii de ambarcaţiuni proprii,ca-
re efectuează traversarea cu acestea.
4. Turiştii care nu sunt cazaţi în 
complex, dar apelează la serviciile 
de transport ale societăţii noastre, 
beneficiază de deducerea integrală 
a valorii transportului din cheltuielile 
efectuate în complexul nostru (re-
staurant, pizzerie, beach bar, piscină, 
agrement, şezlong), dar un mai mult 
de 20% din valoarea fiecărui bon fis-
cal.
5. Pe durata traversării turiştii sunt 
obligaţi să respecte instrucţiunile 
privind traversarea lacului prezente la 

Recepţie cât şi pe ambarcaţiuni.
6. Nu sunt permise îmbarcarea şi 
accesul în Staţiune cu: alimente, 
băuturi, aparatura electrică şi elec-
trocasnica (instalaţii de sonorizare, 
frigidere, aragaze, reşouri, radiatoare, 
cuptoare, etc.), mijloace de transport 
motorizat, lemne, cărbuni, orice ma-
terial sau substanţa combustibilă, 
armament de orice fel.
7. Având în vedere că satul de va-
canţă Gura Portiţei este amplasat 
în spaţiul rezervaţiei Biosfera Delta 
Dunării, fiecare turist este obligat să 
achite permisul de acces în Delta eli-
berat de Recepţia Satului de vacanţă 
Eden-Gura Portiţei.
8. Nu este permis accesul cu animale 
de companie .
9. Instalarea corturilor în incinta 
complexului NU ESTE PERMISĂ.
10. Este interzis consumul alimen-
telor şi băuturilor proprii în incinta 
restaurantului, barului, beach barului 
şi a pizzeriei.
Art. 3 Norme de comportament în 
Staţiunea Gura Portiţei
1. Pe perioada şederii în Staţiunea 
Gura Portiţei turiştii au obligaţia de 
a păstra curăţenia utilizând pentru 
aruncarea gunoiului containerele şi 
coşurile de gunoi amplasate în sta-
ţiune.
2. Nu este permis calcatul pe iarbă 
sau distrugerea vegetaţiei.
3. Sunt interzise: focul deschis, pre-
pararea alimentelor şi consumul 
acestora în spaţiile deschise, camere 
sau căsuţe.
4. Turiştii au obligaţia de a se com-
porta civilizat şi de a nu tulbura liniş-
tea celor din jur.
5. Se recomandă consumul mode-
rat de băuturi alcoolice şi evitarea 
prezenţei în spaţiile publice în stare 
avansată de ebrietate.
6. Conform legislaţiei romane consu-
mul sau comercializarea de substan-
ţe halucinogene sau psihotrope este 
interzis şi se pedepseşte.
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7. Nu este permis pe teritoriul Sta-
ţiunii nudismul sau orice formă de 
exhibiţionism.
8. Turiştii au obligaţia de a respecta 
semnificaţia steagurilor arborate în 
zona plajei şi de a nu intra în mare 
când culoarea steagului arborat in-
dica această. Scăldatul în lac este 
strict interzis.
9. Este interzisă circulaţia pe terito-
riul Staţiunii a mijloacelor motorizate 
de orice fel.

10. Turiştii beneficiază gratuit de 
asistenţă medicală în caz de urgenţă 
în limita disponibilităţii personalului 
medical şi în funcţie de aprecierea 
acestuia, cazurile grave fiind îndru-
mate către unităţile medicale teritori-
ale. Staţiunea nu îşi asumă nici o obli-
gaţie legată de transportul bolnavilor 
la mal dar încearcă în limita disponi-
bilităţii ambarcaţiunilor să realizeze 
acest transport în mod gratuit.
11. Pescuitul este permis în zona 

Staţiunii, ţinând cont de limitările 
impuse de Administraţia Rezervaţiei 
Biosferei Delta Dunării.
12. Acostarea ambarcaţiunilor la do-
cul Staţiunii se face numai cu permi-
siunea Recepţiei şi cu achitarea unei 
taxe de acostare cuprinse între 30.00 
Lei/zi şi 100.00 Lei/zi în funcţie de di-
mensiunile ambarcaţiunii.
13. Deteriorarea de către turişti a 
oricărui obiect de inventar al Staţiunii 
atrage răspunderea materială a aces-
tora privind achitarea daunelor la va-
lorile afişate la Recepţie sau la valoa-
rea de piaţă a respectivelor obiecte.
14. În preziua plecării, pentru a se 
evita aglomerarea ambarcaţiunilor, 
turiştii sunt rugaţi să contacteze 
Recepţia pentru înscrierea la una din 
cursele de întoarcere.
15. Turiştii au obligaţia de a respecta 
şi urma întocmai instrucţiunile per-
sonalului Administraţiei în situaţii de 

forţă majoră.
Servicii: Pentru achiziţionarea unui 
sejur conform datelor de intare afi-
şate, se acordă gratuitate la: parcare, 
transport pe lac din Jurilovca la Gura 
Portiţei, tur-retur, şezlong pe plajă 
doar pentru persoanele adulte (mai 
puţin căsuţele plajă), hidrobiciclete 
pe lac (mai puţin căsuţele plajă) (du-
rata max 1 ora/camera/zi), tenis de 
masă, teren sport multifuncţional, 
table, şah.
TRANSFER: 
- Jurilovca - Gura Portiţei ora 09.00 / 
14.00 
- Gura Portiţei - Jurilovca ora 12.00 / 
16.00. 
Pentru bagajele ce depăşesc 30 kg/
persoană se va percepe o taxă de 
25.00 Lei. 
Pentru sejururile care nu încep în ziua 
de intrare conform ofertelor de mai 
sus, tariful se obţine la cerere pe baza 
unei calculaţii în funcţie de disponibi-
lităţii ţinând cont de numărul persoa-
ne, numărul de nopţi, perioadă, costul 
transferului privat.
Servicii masă: celebrele preparate 
de peste care au contribuit pe deplin 
la renumele acestor locuri, dar şi de-
licioasele mâncăruri ale bucătăriei 
tradiţionale româneşti pot fi servite la 
restaurantul satului de vacanţă. 
Opţional masă pensiune completă 
meniu fix. 
Fitness/Wellness/Sport: Teren tenis, 
teren de volei.
Distracţie: Discotecă, închirierea de 
bărci cu rame, închirierea de bărci cu 
motor, închirierea de hidrobiciclete, 
închiriere teren tenis şi volei, excursii 
organizate zilnic pe canalele Deltei, 
hidrobiciclete, ski jet, ghid local, pro-
grame speciale pentru pescari, vână-
tori, ornitologi.
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Hotelul este situat în localitatea Ma-
hmudia pe malul Dunării. Pentru o 
vacanţă de neuitat, cea mai potrivită 
alegere de cazare în Delta Dunării, în-
tr-o oază de lux, linişte şi confort este 
Hotelul MON JARDIN. 
Dotări generale: Restaurant 100 lo-
curi, parcare proprie păzită, internet 

wireless, terasă 100 locuri, bar de zi 
30 locuri, ponton de acostare pentru 
cei cu ambarcaţiuni proprii, barbeque, 
parc, faleză de promenadă şi şalupe 
rapide pentru excursii sau pescuit. 
Săli de conferinţă: 1 pentru 100 per-
soane dotată cu echipamente de ulti-
ma generaţie dedicate acestui dome-

niu de activitate: video proiector, flip 
chart, speaker sistem, internet etc. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, baie cu duș, internet wire-
less, uscător de păr, halate şi pro-
soape pentru piscină. Apartamentele 

dispun de baie cu cadă şi două bal-
coane. 
Număr total camere: 38. Duble: 27, 
dintre care 9 camere duble economy 
cu pat matrimonial sau două paturi 
şi 18 camere duble standard cu pat 
matrimonial sau două paturi. Aparta-
mente: 2 dotate cu living şi dormitor, 
2 balcoane, 1 baie cu cadă, vedere 
Dunăre. Familiale: 9 dispun de 2 ca-
mere, pat matrimonial şi canapea ex-
tensibilă 2 persoane, vedere Dunăre.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, pescuit sportiv. 
Atracţii turistice: Cetatea Argamum 
(Orgame) aflată la Jurilovca, Cetatea 
Halmyris în comuna Murighiol, Ce-
tatea Histria pe malul lacului Sinoe, 
Cetatea romano - bizantină Dinogetia 
în comună Jijila, Geamia Ali-Gaza-Pa-
sa situată în oraşul Babadag, Cetatea 
romana Noviodunum lângă oraşul 
Isaccea, Cetatea romana Arrubium în 
oraşul Măcin, Cetatea romană Beroe 
în comună Ostrov, Cetatea romană 
de la Enisala, Mănăstirea Cocoșu, 
Mănăstirea Celic - Dere, Mănăstirea 
Saon, Muzeul Farul Vechi (genovez) 
Sulina.

Mahmudia, judeţul Tulcea 

HOTEL MON JARDIN ****

Tarife începând de la

123,20 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă

   



 B
AL

NE
O 

M
ON

TA
N 

& 
DE

LT
A 

DU
NĂ

RI
I 2

01
9

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal) 213

Pensiunea Casa Teo****, situată în 
Delta Dunării pe malul drept al braţu-
lui Sf. Gheorghe, la numai 29 km de 
municipiul Tulcea în localitatea Mah-
mudia. Drumul judeţean DJ 222C vă 
duce până în parcarea pensiunii Casa 
Teo. 
Dotări generale: Restaurant, parcare 

proprie gratuită, loc de joacă pentru 
copii, internet acces gratuit Wi-fi, păs-
trare obiecte de valoare, bar, sistem 
central de încălzire, camere izolate 
fonic, terasă, plată prin card. 
Săli de conferinţă: 1, capacitate 35 
locuri, dispune de lumină naturală. 
Dotări: internet wi-fi, flipchart, consu-

mabile, tv şi video, ecran de proiecţie, 
videoproiector, instalaţie sonorizare, 
spaţiu amenajat pentru coffee-break. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, baie cu duș, balcon (o parte 
din camere), internet acces gratuit 

Wi-fi, uscător de păr, sistem central 
de încălzire, camere izolate fonic. 
Număr total camere: 21. Duble: 17, 
o parte din camere au vedere spre 
Dunăre. Apartamente: 4 cu canapea 
extensibilă şi o parte din ele au vede-
re la Dunăre. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu, capacitate 50 locuri, în 
regim a-la-carte. 
Atracţii turistice: Plimbări în Rezer-
vaţia biosferei Delta Dunării, colo-
niile de pelicani, lebede, cormorani, 
covoarele de nuferi albi şi galbeni, 
partide de pescuit, Cetatea Argamum 
(Orgame) aflată la Jurilovca, Cetatea 
Halmyris în comună Murighiol, Ce-
tatea Histria pe malul lacului Sinoe, 
Cetatea romano-bizantina Dinogetia 
în comună Jijila, Geamia Ali-Gaza-Pa-
sa situat în oraşul Babadag, Cetatea 
romană Noviodunum lângă oraşul 
Isaccea, Cetatea romană Arrubium în 
oraşul Măcin, Cetatea romana Beroe 
în comună Ostrov, Cetatea romană 
de la Enisala, Mănăstirea Cocoșu, 
Mănăstirea Celic Dere, Mănăstirea 
Saon, Muzeul Farul Vechi (genovez) 
în Sulina.

Mahmudia, judeţul Tulcea 

CASA TEO ****

Tarife începând de la

77,00 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă
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Hotelul este situat pe malul lacului 
Murighiol. 
Adresa: Localitatea Murighiol, jud 
Tulcea.
Puflene Resort este noul concept 
turistic destinat celor care doresc 
o evadare din cotidian şi apreciază 
îmbinarea dintre frumuseţea naturii, 

confort la cele mai înalte standarde şi 
servicii de înaltă ţinută profesională. 
Dotări generale: Restaurant 300 
locuri, parcare proprie, loc de joa-
că pentru copii, internet, salon de 
înfrumuseţare, bar, terasă, pizzerie. 
Complexul este format din 16 vile, 
recomandate pentru familiile cu copii 

şi hotel (2 corpuri A şi B, care oferă 
o privelişte superbă asupra lacului şi 
parcului propriu). 
Săli de conferinţă: 5, capacitate cu-
prinsă între 22 şi 350 locuri. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, seif, baie cu duș, balcon, 
internet wireless, uscător de păr, te-
lefon. 
Număr total camere: 102 din care 
duble: 96 cu pat matrimonial sau 2 
paturi. Capacitate maximă 2 adulţi şi 
1 copil până la 14 ani. Apartamente: 
8 dotate cu dormitor cu pat matrimo-
nial şi living cu canapea extensibilă. 
Capacitate maximă 4 adulţi. Vile: 16, 
vilele sunt compuse din 2 camere: 
living cu canapea extensibilă şi dor-
mitor cu pat matrimonial sau paturi 
twin, baie şi curte exterioară, ideale 
pentru familiile cu copii. Capacitate 
maximă 4 adulţi. Există spaţii de ca-
zare cu băi dimensionate şi utilate 

specific pentru persoanele cu dizabi-
lităţi fizice. 
Observaţii: Ziua hotelieră începe la 
ora 16:00 (check-in) şi se termină la 
ora 12:00 (check-out). Accesul către 
Puflene Resort se poate face cu au-
toturismul propriu, turiştii nemaifiind 
nevoiţi să aştepte o ambarcaţiune 
pentru a se face transferul. Nu se ac-
ceptă animale de companie. 
Servicii: Spălătorie / călcătorie, ex-
cursii în Delta Dunării cu nave proprii, 
închiriere hidrobiciclete. Complexul 
dispune de 4 nave de transport (ca-
pacitate de transport între 10-50 lo-
curi, în funcţie de tipul de navă), room 
service, informaţii turistice, transpor-
tul bagajelor, păstrare a obiectelor de 
valoare, trezirea la cerere, concierge, 
primirea şi transmiterea corespon-
denței, rezervare de bilete. 
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu cu o capacitate de 300 
locuri cu meniu internaţional. La dis-
poziţia turiştilor se afla şi o pizzerie, 
mai multe baruri şi terase, care prin 
specificul lor satisfac cele mai exi-
gente aşteptări. În fiecare week-end, 
muzica şi voia bună este asigurată 
de o formaţie dobrogeană. Micul de-
jun este inclus în tarif şi este servit 
sub formă de bufet suedez, iar restul 
meselor sunt opţionale şi se servesc 
în sistem fișă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină 
în aer liber, piscină acoperită, sală 
fitness, piscină copii, saună, jacuzzi, 
salină, masaj, biliard, tenis de masă, 
terenuri de sport (fotbal, tenis). 
Distracţie: Se organizează croazie-
re de o zi în Delta Dunării cu navele 
proprii REX 1 cu o capacitate de 60 
locuri, REX 2 cu o capacitate de 12 
locuri şi REX 3 cu o capacitate de 22 
locuri, la bordul cărora se poate servi 
masa de prânz.

Murighiol , judeţul Tulcea 

HOTEL PUFLENE RESORT ****

Tarife începând de la

181,50 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
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Adresa: Sat Murighiol, Comuna Mu-
righiol, Str. Bălţii, Nr. 13, Jud. Tulcea. 
Situată în localitatea Murighiol, chiar 
pe malul lacului, Pensiunea Penin-
sula oferă un Aqua Park în aer liber, 
restaurant cu terasă şi încă o terasă 
cu promenadă. În toate zonele pro-
prietăţii este disponibil WiFi gratuit. 

În împrejurimi se poate pescui. Pen-
siunea dispune de încă un corp de ca-
zare inaugurat în 2017 la standarde 
foarte ridicate. 
Dotări generale: Restaurant cu te-
rasă de 54 locuri şi încă o terasă cu 
promenadă de 64 locuri, parcare pro-
prie, loc de joacă pentru copii, piscină 

pentru copii cu tobogan Aqua Park. 
Săli de conferinţă: 1, cu o capacitate 
de 100 locuri având tot echipamentul 
necesar desfăşurării de conferinţe, 
întâlniri, team buildinguri. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
minibar, baie cu duș. 
Număr total camere: 39 - distribuite 
în 2 corpuri de clădiri. Duble: 24 - twin 

sau matrimoniale; apartamente: 10 - 
3 apartamente cu living şi canapea 
extensibile; 1 suite cu 2 paturi matri-
moniale; 6 duplex cu scară interioară 
cu pat matrimonial jos şi cu 2 paturi 
în camera de sus, TV în ambele ca-
mere; triple: 1; familiale: 4 - cu câte 
2 paturi pentru copii, separate sau 
suprapuse.
Servicii masă: Se acordă în restau-
rantul propriu - Restaurant Peninsula, 
categoria 3* în sistem fișă cont. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber - Aqua Park cu tobogane 
pentru adulţi şi pentru copii, ponton, 
bărci şi caiace de închiriat. 
Atracţii turistice: Cetatea Argamum 
(Orgame) - aflată la Jurilovca; Ceta-
tea Halmyris - în comună Murighiol, 
Cetatea Histria- pe malul lacului 
Sinoe, Cetatea romano - bizantina 
Dinogetia - în comună Jijila; Gea-
mia Ali-Gaza-Pasa - situat în oraşul 
Babadag; Cetatea romana Noviodu-
num - lângă oraşul Isaccea ; Cetatea 
romană Arrubium - în oraşul Măcin; 
Cetatea romană Beroe - în comună 
Ostrov, Cetatea romană de la Enisala, 
Mănăstirea Cocoșu, Mănăstirea Celic 
- Dere, Mănăstirea Saon, Muzeul Farul 
Vechi (genovez) - Sulina; excursii pe 
braţele Dunării, pescuit sportiv.

Murighiol , judeţul Tulcea 

PENSIUNEA PENINSULA \\\\

Tarife începând de la

115,50 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în cameră dublă
 cu mic dejun
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Adresa: Str. Bălţii, Nr. 22, Comuna 
Murighiol, Jud. Tulcea. 
Pensiunea Rio Divino este amplasată 
într-o zonă mirifică, liniştită, departe 
de aglomeraţia şi zgomotele oraşului, 
chiar în inima Deltei Dunării, pe malul 
lacului Murighiol. Vă oferă o ambian-
ţă caldă şi relaxanta prin serviciile şi 

dotările sale. Un avantaj în plus este 
că accesul la pensiune se face cu au-
toturismul până în parcarea proprie. 
Dotări generale: Restaurant, parcare 
proprie gratuită, internet wi-fi, terasă 
exterioară, piscină adulţi şi piscină 
copii. 
Săli de conferinţă: 1, capacitate 40 

locuri. Dotări: conexiune internet wi-
fi, flipchart. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
baie cu duș, internet acces gratuit 
Wi-fi, uscător de păr în baie, sistem 
încălzire. 
Număr total camere: 15. Duble: 7, 
dintre care 3 camere duble matrimo-
niale şi 4 camere duble twin. 
Dotări camere: Baie proprie cu duș şi 

grup sanitar, aer condiţionat, uscător 
de păr în baie, tv - cablu, sistem încăl-
zire, acces internet. Apartamente: 1, 
format dormitor şi living cu canapea 
extensibilă, vedere către lac. Dotări: 
baie proprie cu duș şi grup sanitar, aer 
condiţionat, uscător de păr în baie, tv 
- cablu, sistem încălzire, acces inter-
net. Triple: 7. Dotări: baie proprie cu 
duș şi grup sanitar, aer condiţionat, 
uscător de păr în baie, tv - cablu, sis-
tem încălzire, acces internet. 
Indicaţii auto: Bucureşti – A2 - Drajna 
- Slobozia - Hârșova - Tulcea - Muri-
ghiol DJ 222 C. 
Servicii masă: Se acordă în resta-
urantul propriu, regim a-la-carte, 
capacitate de 65 de locuri şi terasă 
exterioară cu 60 de locuri cu vedere 
la lacul Murighiol. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, piscină pentru copii, terasă 
exterioară. 
Distracţie: Locuri special amenajate 
pentru pescuit sportiv, ambarcaţiuni 
de agrement, excursii în Delta Dunării 
cu 3 şalupe rapide şi 6 bărci cu motor 
(Sfântu Gheorghe, Uzlina, Caraor-
man, Crişan, etc). 
Atracţii turistice: Excursii cu barca 
cu motor în Delta Dunării, Cetatea şi 
mănăstirea Halmyris.

Murighiol , judeţul Tulcea 

PENSIUNEA RIO DIVINO \\\

Tarife începând de la

111,10 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
 cu mic dejun
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COMPLEXUL TURISTIC STEAUA APE-
LOR este situat la poarta de intrare 
în Delta Dunării, pe malul braţului Sf. 
Gheorghe, la doar 12 km distanţă de 
Tulcea, în localitatea Nufăru, pe şo-
seaua Tulcea - Murighiol. Condiţiile 
de circulaţie sunt excelente pe acest 
drum DJ 222 C. 

Adresa: Nufăru, Str. Domniţa Maria 
nr. 234, jud. Tulcea. 
Situat în Delta Dunării, Complexul 
Turistic Steaua Apelor vă oferă ex-
perienţa unei vacanţe la un confort 
maxim. 
Dotări generale: Restaurant cu o 
capacitate de minim 200 locuri, re-

staurantul prezintă salonul principal 
la parter, un mezanin şi o terasă exte-
rioară, parcare proprie păzită, loc de 
joacă pentru copii, internet wireless.
Săli de conferinţă: 1, cu o capacítate 
de 50 locuri dotată cu TV, retroproiec-
tor, flipchart, sistem audio, wireless. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 
baie cu duș, internet wireless. 
Număr total camere: 39. Duble: 33, 
din care 6 duble matrimoniale şi 9 
duble twin (se pot apropia paturile) 
în Pensiunea Steaua Apelor **** 1;  
2 duble matrimoniale şi 4 duble ma-
trimoniale mansardă şi 4 duble twin 
(se pot apropia paturile) mansardă 
în Pensiunea Steaua Apelor **** 2;  
3 duble matrimoniale şi 5 duble twin 
(se pot apropia paturile) în Pensiunea 

Steaua Apelor ***. Triple: 2 situate în 
Pensiunea Steaua Apelor 3*.  Garso-
niere: 4 cu canapea extensibilă situa-
te în Pensiunea Steaua Apelor 3*. 
Servicii masă: STEAUA APELOR RE-
STAURANT 3 stele cu o capacitate de 
minim 200 locuri, restaurantul prezin-
tă salonul principal la parter, un meza-
nin, o terasă exterioară. Bucătăria este 
pregătită să ofere clienţilor o varieta-
te de delicii culinare specifice deltei 
precum şi alte specialităţi româneşti 
şi internaţionale. SALONUL STEAUA 
APELOR-SALON MULTIFUNCŢIONAL 
cu o capacitate de cca. 220 locuri şi 
300 mp la parter şi 150 mp la mezanin, 
salonul oferă ambianța ideală pentru 
evenimente organizate (cocktailuri, 
recepţii, simpozioane, întâlniri etc). 
Sala prezintă toate dotările necesare: 
TV, retroproiector, flipchart, sistem 
audio, wireless, etc. Terasa de la etaj 
a salonului oferă o frumoasă privelişte 
către Delta care te invită să o vizitezi. 
Cuplurile care vor să iasă din tipar sunt 
binevenite să oficieze cununia religi-
oasă sau botezul în Capela Sf. Ilie din 
incinta complexului STEAUA APELOR 
, unică locaţie cu capela în aer liber 
din zona Tulcea, o locaţie cu adevărat 
specială. 
Facilităţi copii: Cameră de joacă 
pentru copii, teren şi loc de joacă în 
aer liber. 
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber pentru adulţi şi pentru copii, 
piscină acoperită, SPA (jacuzzi, sau-
nă, masaj), teren tenis, teren sport 
mixt (baschet, minifotbal, volei), sală 
fitness. 
Distracţie: Sală de jocuri, biliard, te-
nis de masă.

Nufărul, judeţul Tulcea 

COMPLEX STEAUA APELOR ****

Tarife începând de la

71,48 lei
/ persoană / noapte 

/ loc în garsonieră de 4 
locuri la 3* cu mic dejun

/ sejur minim 4 nopți
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Complex  Green Village 4* este in-
tegrat perfect în natură, înconjurat 
de mult spaţiu verde, cu o privelişte 
idilică asupra apei Dunării, este locul 
ideal pentru o vacanţă reuşită. Con-
diţiile de cazare moderne şi confortul 
pe care îl oferă fac ca relaxarea să fie 
deplină. De asemenea, oferă servicii 
de calitate prin camere de cazare 
spaţioase, săli de conferinţă, agre-
ment, cinema, loc de joacă pentru co-
pii, centru SPA, spălătorie călcătorie 
proprie, restaurant cu bar şi terasă în 
aer liber cu vedere la Dunăre.
Complex Green Village 4* oferă clien-
ţilor cazare în 89 de camere conforta-
bile, dintre care 58 de camere duble, 
30 de apartamente cu un living, spa-
ţiu sanitar la parter şi un dormitor la 
etaj precum şi o vilă cu living şi spaţiu 
sanitar la parter şi două dormitoare 
fiecare cu baie la etaj.
Pereţii lambrisaţi în lemn patinat şi 
mobilierul colonial din bambus cu 
drapajele din în brut, aduc în interior 

culorile subtile şi calde ale deltei. Băi-
le sunt generoase, cu finisaje impeca-
bile, şi toaletă separată. Turiştii noştri 
se pot răcori încă de la primele ore ale 
dimineţii, datorită aerului condiţionat 
din cameră şi a unui minibar echipat 
complet. Vilele sunt înconjurate de o 
salbă de lacuri, cu nuferi şi alte plante 
de apă, unde cuibăresc rate sălbatice, 
pe care le puteţi urmări în timp ce vă 
savuraţi cafeaua.
Restaurantul principal are o capacita-
te totală de 240 locuri atât la etaj cât 
şi la parter, ce oferă un meniu rafinat, 
variat şi proaspăt, cu specialităţi ro-
mâneşti şi internaţionale, pregătite 
cu grijă de o echipă de bucătari talen-
taţi. Poţi regăsi savoarea bucatelor 
tradiţionale pescăreşti, stropite cu 
vin vechi şi voie bună. Refugiul prie-
tenilor petrecăreţi şi al îndrăgostiţilor, 
barul brasserie unde muzica bună se 
îmbină cu aceleaşi servicii de excep-
ţie, vă aşteaptă să savuraţi cele mai 
fine băuturi şi cocktailuri exotice. 

Puteţi încerca, de asemenea, cina 
noastră cu foc de tabără, muzică folk 
şi palincă tradiţională.
Complex Green Vilalge 4* se împarte 
în patru zone cu o suprafaţă totală de 
cca. 25.000 mp construibili:
ZONA 1  LEBĂDA ŞI PELICANUL
Zona Lebăda cuprinde complexul de 
Vile J, K, L (6 apartamente), formate 
din 1 dormitor la etaj şi 1 living la 
parter. 
În zona Pelicanul se găsesc Vilele 
3-5, fiecare având 10 camere duble, 
Vilele M-O, cu 6 apartamente, piscină 
exterioară, centrul SPA (1 salon ma-
saj, 1 saună), restaurantul principal 
cu o capacitate totală de 240 locuri şi 
barul brasserie, centrul de distactii cu 
cinema, biliard, tenis de masă, darts, 
table, şah, cărţi de joc, bibliotecă, loc 
de joacă pentru copii la interior şi la 
exterior: cort special amenajat, mă-
suţe şi scaune din lemn, tăbliţa cu 

cretă, diverse jucării, ansamblu de 
topogan şi leagăn, tunel pentru copii, 
piscina cu apă pentru copii, centrul 
de afaceri şi complexul multifuncţio-
nal cu 3 săli de conferinţă.
ZONA 2 - STÂRCUL ALB
Zona Stârcul alb include Vila 7, Vila 
8 şi complexul de vile A-I, însumând 
18 apartamente. Vila 7 este formată 
din 2 dormitoare la etaj, şi living la 
parter, legătura dintre ele făcându-se 
printr-o scară interioară. Vila 8 este 
formată la rândul ei din 8 camere 
duble cu pături twin astfel: parter - 4 
camere twin cu baie proprie şi 1 living 
comun; etaj- 4 camere twin cu baie 
proprie şi 1 living comun.
ZONA 3 - EGRETA
Zona Egreta cuprinde Vila 1 şi Vila 2, 
fiecare având 10 camere duble, o sală 
de conferinţă multifuncţională, cu o 
capacitate de maxim 100 de locuri şi 
jacuzzi exterior (cca. 91 mp).
ZONA 4 - MARINĂ
Zona Marina cuprinde accesul bărci-
lor proprii, persoanelor cazate în ca-
drul Resortului Green Village.
Accesul ambarcaţiunilor în Rezerva-
ţia Biosferei Delta Dunării se face pe 
baza unei autorizaţii de acces de la 
ARBDD Tulcea.
Dotări generale: Animalele de com-
panie acceptate. Camerele au o su-
prafaţă cuprinsă între 25 şi 40 de mp 
fiecare. Apartamentele au la parter 
un living de cca.20 mp şi o terasă de 
cca.15 mp iar la etaj un dormitor de 
cca.30 mp. 
Vilele 1- 5 au câte 10 camere duble 
cu pat matrimonial dotate cu baie 
proprie şi aer condiţionat; 
Vila 8- are 8 camere dotate cu aer 
condiţionat şi TV dispuse astfel: par-
ter - 4 camere twin cu baie proprie şi 
1 living comun (cu WC serviciu); etaj- 
4 camere twin cu baie proprie şi 1 

Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea 

COMPLEX GREEN VILLAGE ****

Tarife începând de la

92,86 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă 
cu mic dejun 

/ WEEKDAYS 5 nopți 
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living comun (cu WC serviciu) 
Vilele A- O- câte 2 apartamente de 
câte 2 camere; un apartament cu su-
prafaţa totală de cca. 65 mp (inclusiv 
terasă), are la parter un living (fără 
loc de dormit), terasă şi baie iar la 
etaj un dormitor cu două paturi twin; 
este dotat cu aer condiţionat, Tv; 
Vila 7- 1 apartament cu trei camere, 
compus din living fără loc de dormit 
(aer condiţionat, Tv, wc serviciu) situ-
at la parter, două camere twin cu baie 
proprie şi aer condiţionat situate la 
etaj şi terase.
Săli de conferinţă: 3 - sala 1 - 120 de 
locuri, sala 2 - 60 de locuri, sala 3 - 40 
de locuri şi club (Internet, bibliotecă 
şi biliard). Dotările sunt ultramoder-
ne: sistem audio 5 + 1, video, digital 
şi peliculă de film, climatizare.
Număr total camere: 89 Duble: 58 - 
camere cu pături twin sau matrimo-
niale Apartamente: 31 - dintre care 30 

apartamente cu living şi dormitor cu 
pături twin şi 1 apartament cu living 
şi două dormitoare cu pături twin
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în 
aer liber, saună, jacuzzi în aer liber - 
incluse în tariful de cazare. 
Distracţie: Contra cost, cu tarife afe-
rente: bicicletă, plimbări cu barca, ca-
iac, excursie în Delta Dunării, pescuit 
staţionar pe Dunăre şi pe lac.
Acces gratuit la:
- Entertainment Center - cinema in-
tern/extern, biliard, tenis de masă, 
table, şah, remi, darts, cărţi de joc, 
„bibliotecă de vacanţă”.
- Spa Center- piscină exterioară, jacu-
zzi exterior, saună uscată
- Kids Club - interior: cort special 
amenajat, măsuţe şi scaune din 
lemn, tăbliţa cu cretă, diverse jucări, 
exterior: ansamblu de topogan şi lea-
găn, piscina pentru copii
Transfer:  Murighiol – Sfântu Gheor-

ghe – Murighiol
Locul de îmbarcare pentru transfe-
ruri este din parcarea  STAR 2000 
- Coordonate GPS: 45°02’36.9”N 
29°11’29.0”E (45.043595, 29.191396)
Venind dinspre Tulcea când ajungeţi 
la indicatorul care va arăta ieşirea din 
Murighiol, viraţi stânga conform indi-
catorului Green Village, drumul este 
asfaltat. După aproximativ 600 m 
veţi întâlni o mică intersecţie înainte 
de parcarea Cormoran, viraţi dreapta 
conform indicatorului Green Villa-
ge şi continuaţi aproximativ 700 de 
m. Pe stânga sensului de mers, veţi 
vedea signalistica benzinăriei „STAR 
2000”, dar şi un panotaj mare cu ima-
gine şi logo „Green Village”. Maşinile 
se vor lăsa în parcarea STAR 2000, 
este păzită şi privată şi se achita la 
faţa locului 15 lei/zi/maşină. Plata se 
va face la plecare în baza unei cartele 
primite la sosire.

Condiţii transfer:
Modificarea cursei  se poate face nu-
mai cu acordul Prestatorului cu mini-
mum 72 ore înainte de intrare;
Nu se ia în calcul modificarea cursei 
în ziua transportului;
Turişti sunt rugaţi să ajungă la ponton 
cu 15-30 minute înainte de transfer, 
pentru a avea timp să fie îmbarcaţi.
Dacă întârzierea depăşeşte 15 minu-
te faţă de oră de transfer şi nu mai 
pot fi aşteptaţi, există două alterna-
tive:
•  fie vor fi transferaţi cu următorul 
transfer disponibil dacă există capa-
citatea necesară; vă atragem atenţia 
că au prioritate turiştii care erau con-
firmaţi pentru acea oră!
•  fie se poate organiza un transfer 
special pentru ei - cu un cost supli-
mentar de 180 Euro/barca pentru 
1-3 persoane sau 270 Euro/barca 
4-5 persoane. Barca ce poate efectua 
transferul special pleacă din Sfântu 
Gheorghe - face circa 60 minute până 
la Murighiol.
Adulţii au dreptul la 1 bagaj de 20 kg 
şi copiii 0-13,99 ani au dreptul la 1 ba-
gaj de 10 kg ; pentru bagajele ce de-
păşesc aceasta greutate se va plăti o 
taxă suplimentară de 1 euro/kg
Resortul Green Village îşi asumă 
dreptul de a refuza transportul unui 
bagaj mai mare de 35 kg/persoană, 
sau a bicicletei / căruciorului de co-
pil / animalului, servicii ce nu au fost 
comandate / achitate anticipat în 
momentul rezervării transferului;
Transferul femeilor însărcinate se 
face cu acordul medicului; în lipsa 
acestuia, clienta îşi asumă consecin-
ţele transferului. Femeile însărcinate 
trebuie să comunice acest lucru la 
îmbarcare conducătorului navei şi să 
semneze o declaraţie pe proprie răs-
pundere pentru asumarea călătoriei
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Pensiunea Delta Marină vă oferă una 
din cele mai încântătoare privelişti că-
tre Dunăre. Formată din două corpuri 
de clădiri cu o capacitatea de cazare 
de 52 de locuri (camere matrimoniale 
şi camere twin). Restaurantul pensiu-
nii beneficiază şi de terasă exterioa-
ră, mâncărurile servite oaspeţilor au 
la baza reţete tradiţionale pescăreşti, 
peşte proaspăt marin şi peşte din ape 
dulci, legume şi deserturi preparate 
în bucătăria noastră. Sfântu Gheor-
ghe oferă un bun prilej de relaxare pe 
plaja aproape sălbatică, întinsă, cu 
nisipul cel mai fin de pe coasta Marii 
Negre, fără maluri abrupte în zilele 
însorite de vară şi toamna timpurie. 
Canalele care şerpuiesc printre sălcii 
culcate în apă, nuferi albi şi galbeni, 
păsări numeroase te duc cu gândul la 
vremuri pierdute în timp. 
Excursiile se fac către complexul la-
gunar Sahalin, către Sulina, Caraor-
man, Letea. Toate traseele te plimbă 
prin Delta Dunării oferind prilejul na-

vigării printre lacuri şi canale. Ajun-
gem la Sfântu Gheorghe NUMAI pe 
apă, luând vaporul din Tulcea sau din 
Mahmudia care circulă numai o dată 
pe zi sau alegând varianta de transfer 
rapid cu hidrobuzul pensiunii.
Dotări generale: Restaurant cu tera-
să şi privelişte către Dunăre, restau-
rant interior pentru nefumători, inter-
net gratuit. 
Săli de conferinţă: 1, lungime 25 
m, lăţime 17 m, înălţime 3m, lumina 
naturală, capacitate max funcţie de 
amenajare 30 pers, internet wire-
less, flipchart, consumabile flipchart, 
ecran de proiecţie, videoproiector, in-
stalaţie sonorizare. 
Dotări camere: Aer condiţionat, sis-
tem de încălzire, TV, minibar, baie 
cu duș, internet gratuit. Duble: 26, 
dintre care 21 duble matrimoniale, 5 
duble twin distribuite în două clădiri 
(o clădire cu 15 camere şi una cu 11 
camere). 
Transfer: Murighiol – Sfântul Gheor-

ghe – Murighiol  deplasare aproxima-
tiv o oră cu hidrobuzul pensiunii. 
Locul de îmbarcare pentru transferuri 
este din parcarea STAR 2000. 
Coordonate GPS: 45°02’36.9”N 
29°11’29.0”E (45.043595, 29.191396). 
Venind dinspre Tulcea când ajungeţi 
la indicatorul care va arăta ieşirea din 
Murighiol, viraţi stânga conform indi-
catorului Green Village, drumul este 
asfaltat. După aproximativ 600 m 
veţi întâlni o mică intersecţie înainte 
de parcarea Cormoran, viraţi dreapta 
conform indicatorului Green Villa-
ge şi continuaţi aproximativ 700 de 
m. Pe stânga sensului de mers, veţi 
vedea signalistica benzinăriei „STAR 
2000”, dar şi un panotaj mare cu ima-
gine şi logo „Green Village”. Maşinile 
se vor lăsa în parcarea STAR 2000, 
este păzită şi privată şi se achita la 
faţa locului 15.00 Lei / zi / maşină. 

Plata se va face la plecare în baza 
unei cartele primite la sosire.
TRASEU FLUVIAL PUBLIC:
TULCEA - PORT NAVROM – MAHMU-
DIA – SFÂNTU GHEORGHE, 
ORELE DE PLECARE DIN PORT TUL-
CEA ŞI PORT MAHMUDIA SUNT 
FIXE VEZI MAI MULTE INFORMAŢII 
PE http://www.navromdelta.ro/pro-
gram-nave/ 
· În funcţie de traficul de pasageri, 
conducerea SC Navrom Delta SA îşi 
rezervă dreptul de a înlocui nava din 
GRAFIC cu o altă navă corespunză-
toare
· Nu se fac rezervări telefonic şi nici 
on-line pentru navele Navrom!
· Biletele se procura de la casele de 
bilete în ziua plecării, începând cu ora 
11:00
· Pe navele semi-rapide nu este per-
mis transportul de marfă
· Bagajele individuale ce depăşesc 
30kg / persoană se taxează cu 0,62lei 
/ kg
· De la 01.05.2015 tariful de trans-
port marfa este de 0,62 lei / kg , iar 
tariful de încărcat marfa este de 0,62 
lei / kg
Servicii masă: Se asigură în resta-
urant cu terasă şi privelişte către 
Dunăre, restaurant interior pentru 
nefumători. Meniul zilei şi meniu a la 
cart. Meniul zilei: fel principal şi fel se-
cundar din pește sau carne şi desert. 
Plaja se afla la 20 - 30 minute de 
mers pe jos sau se poate merge cu 
trocariciul (echivalentul minicarului 
de pe litoral).
Atracţii turistice: Plaja, gura de văr-
sare a Dunării în Marea Neagră, Re-
zervaţia Sahalin - Zatoan, Lacul Eren-
ciuc şi rezervaţia de arini, Lacul Puiu 
– Roşu – Roșuleț, Pădurea Caraor-
man, Pădurea Letea, oraşul Sulina.

Sfântu Gheorghe, judeţul Tulcea 

PENSIUNEA DELTA MARINA \\\

Tarife începând de la

127,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă
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Pensiunea Casa Sibiană se află în 
oraşul Sulina, cel mai estic punct al 
României. 
Adresa: Str. Republicii, nr. 28, locali-
tatea Sulina, jud Tulcea, cod. 825400. 
Cadrul natural deosebit datorat veci-
nătăţii fluviului Dunărea, a Deltei Du-
nării şi a Mării Negre, constituie unul 

din avantajele majore ce pot transfor-
ma zilele de vacanţă petrecute aici în 
amintiri de neuitat. 
Dotări generale: Restaurant, loc de 
joacă pentru copii, ambarcaţiuni pro-
prii (un catamaran şi bărci cu motor), 
biciclete. 
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, 

baie cu duș hidromasaj, internet wi-
reless. 
Număr total camere: 16. Duble: 10 
camere duble cu pat matrimonial. 
Apartamente: 2, apartamentele dis-
pun de 6 locuri fiecare şi 2 băi proprii. 
Triple: 4. 
Observaţii: Check-in ora 14:00, 

Check-out ora 12:00. Se acceptă con-
tra-cost animale de companie (talie 
mică sau medie, cu prezentarea car-
netului de sănătate). 
Servicii masă: Se acordă în unitatea 
restaurant Casa Sibiană, categorie 4 
stele în varianta de meniul zilei. 
INFORMAŢII UTILE:
Grafic circulaţie nave Navromdelta: 
http://www.navromdelta.ro/pro-
gram-nave/ 
· În funcţie de traficul de pasageri, 
conducerea SC Navrom Delta SA îşi 
rezervă dreptul de a înlocui nava din 
GRAFIC cu o altă navă corespunză-
toare
· Nu se fac rezervări telefonic şi 
nici on-line !
· Biletele se procura de la casele de 
bilete în ziua plecării, începând cu ora 
11:00
· Pe navele semi-rapide nu este 
permis transportul de marfă
· Bagajele individuale ce depăşesc 
30 kg / persoană se taxează cu 0,62 
lei / kg
· De la 01.05.2015 tariful de trans-
port marfa este de 0,62 lei / kg , iar 
tariful de încărcat marfa este de 0,62 
lei / kg

Sulina, judeţul Tulcea 

CASA SIBIANĂ \\\

Tarife începând de la

50,00 lei
/ persoană / noapte

/ loc în cameră dublă

 



Programe marca EXIMTUR

CIVILIZAȚII ESENȚIALE

Circuit Mexic și sejur Cancun
Misterul vechilor civilizații aztece și mayase

Circuit Peru
Uluitoarea civilizație incașă și însemnele 
astronautului antic

Circuit Chile, Insula Paștelui, 
Patagonia, Argentina
O incursiune în misterele planetei

CULTURI EXOTICE

Maroc
Regatul Berber

Cuba
Acasă la Che Guevara și Fidel Castro



EXPERIENȚE UNICE

Japonia
Milenii de cultură și tradiție

Safari Tanzania
Regatul animalelor BIG FIVE

Safari Kenya
Marea Migrație în Maasai Mara

EUROPA

Portugalia
Țara marilor descoperitori



Vacanţe prin
EXIMTUR



Ne ocupăm în detaliu de
călătoriile tale de afaceri

eximtur.ro/business

BUSINESS
COMPANIA DE C L TORII



Licența de turism – Agenție de turism organizatoare nr. 213. 
Polița de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de către turist, în cazul insolvabilității sau falimentului agenției de turism: Seria I nr. 51614 (perioada 
de asigurare: 21.11.2018 - 20.11.2019) și polița Seria I nr. 53052 (perioada de asigurare: 16.01.2019 - 15.01.2020).
Informația cuprinsă în acest material este valabilă la  data editării prezentului material.

25 ANI

EXIMTUR Cluj-Napoca
Sediul central
Str. Nichita Stănescu nr. 16
0364-803 803
travel@eximtur.ro

EXIMTUR Cluj-Napoca Şaguna
Str. Andrei Şaguna nr. 34-36
0264-433 569
travel@eximtur.ro

EXIMTUR Cluj-Napoca Iulius Mall
Iulius Mall - Str. Al. Vaida Voievod 
nr. 53-55
0264-522 000
travel@eximtur.ro

EXIMTUR Tîrgu Mureş
Piața Victoriei nr. 24 
(incinta Mall Romarta)
0265-250 023
tirgumures@eximtur.ro

EXIMTUR Baia Mare
Bd. Traian nr. 5
0262-222 395
baiamare@eximtur.ro

EXIMTUR Bucureşti Călinescu
Str. Armand Călinescu nr. 26 
Sector 2
021-31 84 005
bucuresti@eximtur.ro

EXIMTUR Bucureşti Calderon
Str. Jean Louis Calderon nr. 1-5 
Sector 2
021-31 58 711
bucuresti@eximtur.ro

EXIMTUR București Latină
Str. Latină nr. 1, Sector 2
031-42 50 560
bucuresti@eximtur.ro

EXIMTUR Bucureşti Știrbei
Str. Știrbei Vodă nr. 166, Bl. 20C 
Sector 1
031-41 78 230
bucuresti.stirbei@eximtur.ro

EXIMTUR Constanța
Bd. Tomis nr. 111
0341-178 817
constanta@eximtur.ro

EXIMTUR Timişoara
Sediul zonal
Str. Victor Babeş nr. 4
0256-201 410
timisoara@eximtur.ro

EXIMTUR Timişoara A. Iulia
Str. Vlad Delamarina Victor nr.1
Piața Operei, intrarea din strada 
Alba Iulia
0256-492 958
timisoara@eximtur.ro

EXIMTUR Arad
Bd. Revoluției nr. 64
0257-270 077
arad@eximtur.ro

EXIMTUR Oradea
Str. Ady Endre nr. 2
0259-412 418
oradea@eximtur.ro

EXIMTUR Satu Mare
Piața Libertății nr. 11 
(Hotel Aurora)
0361-809 961
satumare@eximtur.ro

EXIMTUR Sibiu
Sediul zonal
Str. Avram Iancu nr. 19  
0364-803 715
sibiu@eximtur.ro

EXIMTUR Sibiu
Str. Nicolae Bălcescu nr. 6
0269-245 508
sibiu@eximtur.ro

EXIMTUR Mediaş
Str. G. Duca nr. 24
0269-839 681
medias@eximtur.ro

EXIMTUR Alba Iulia 
Bd. Revoluției 1989, nr. 14, parter
0358-103 934
albaiulia@eximtur.ro

EXIMTUR Hunedoara
Str. Avram Iancu nr. 10 bl. C2 sc. B
0354-881 886
hunedoara@eximtur.ro

EXIMTUR Suceava Iulius Mall
Iulius Mall- Calea Unirii nr. 22 
0330-803 070
suceava@eximtur.ro

EXIMTUR Iaşi
Bd. Independenței nr. 10, Bl. R4 
parter
0232-217 740
iasi@eximtur.ro

EXIMTUR Reșița
P-ța 1 Decembrie 1918, Bl. 26 
parter, spațiul comercial 1A 
0355-429 344 
resita@eximtur.ro

EXIMTUR Constanța  
Ferdinand
Bd. Ferdinand nr. 56
0241-582 831
constanta.ferdinand@eximtur.ro


