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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

CONTEAZĂ PE NOI
ÎN ORICE SITUAŢIE!

MAI MULTE BENEFICII
PENTRU TINE

y Vrei să pleci într-o vacanţă relaxantă și fără y EXIMTUR oferă promoţii clienţilor ﬁdeli, prin
griji, în România sau în străinătate?
aplicarea de reduceri la preţul pachetelor de
vacanţă achiziţionate.
y Călătorești cu autoturismul personal, cu
autocarul, sau preferi varianta mai rapidă, y Urmărește pagina de Facebook
zborul charter?
www.facebook.com/eximtur, blogul
blog.eximtur.ro și intră pe site-ul companiei,
y Simţi nevoia de a evada din rutină într-un
www.eximtur.ro, pentru a ﬁ mereu informat
city-break de câteva zile?
cu privire la concursurile cu premii în vacanţe,
obiecte promoţionale sau alte beneﬁcii.
y Visezi să încerci ceva nou, cum ar ﬁ o croazieră
sau o destinaţie exotică?
y Poţi plăti orice serviciu în rate fără dobândă,
prin intermediul parteneriatelor cu băncile
y Iţi dorești o vacanţă croită special pentru tine,
Garanti Bank, Credit Europe Bank, Banca
pe gustul și asteptările tale?
Transilvania, Raiffeisen Bank, BCR, Alpha
Bank, Unicredit Bank.
y Ai nevoie de un bilet de avion, de o cazare,
de o asigurare medicală sau să închiriezi o
mașină?

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

DE CE SĂ ALEGI
EXIMTUR?

Îţi oferim SIGURANŢĂ,
TRANSPARENŢĂ ȘI SERIOZITATE

SELECTĂM cu grijă OFERTA pentru
tine

Avem peste 26 DE ANI DE
EXPERIENŢĂ în domeniul
turismului

Îţi oferim PREŢURI COMPETITIVE
și un excelent RAPORT
CALITATE-PREŢ

Suntem O ECHIPĂ SPECIALIZATĂ,
mereu la dispoziţia ta

La noi găsești SERVICII
COMPLETE pentru orice fel de
călătorie

Suntem CREATIVI, DINAMICI și
EFICIENŢI
24h

Suntem permanent alături de tine,
prin SERVICIUL NON-STOP DE
INFORMAŢII ŞI REZERVĂRI
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Profil: Odihnă
Relief: Litoral
Altitudine: 6 - 8 m
Climă: Temperat-continentală cu influenţe maritime
Temperatura vara: 25° C
Temperatura iarna: 5° C
Cel mai apropiat oraş: Constanţa 3 km, Bucureşti
230 km, Cluj-Napoca 680 km, Timişoara 793 km, Sibiu 525 km, Baia Mare 779 km, Oradea 825 km, Arad
827 km, Suceava 520 km

6

Factori de cură şi tratament: Cură heliomarină, tratamente reumatologice, dermatologice, de întreţinere,
regenerare, gimnastică medicală
Cel mai apropiat aeroport: Mihail Kogălniceanu 20 km
Alţi factori de atracţie turistică în zonă: Aqua Magic,
telegondola, Cetatea Histria, Cetatea Tomis, Edificiul
Roman cu Mozaic, Delfinariul din Constanţa, Delta Dunării, sporturi nautice, echitaţie, minigolf, volei, fotbal,
lacul Siutghiol.
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Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Tarife începând de la

71,34 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră triplă etaj
yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii
yy plajă proprie

HOTEL TOMIS



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 100 m de
plajă şi 50 m de Lacul Siutghiol.
Adresa: Hotel Tomis, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Hotel TOMIS*** oferă condiţii foarte bune de
cazare a turiştilor. Tariful accesibil şi facilităţile
ultra-moderne au făcut din această locaţie unul
din cele mai apreciate hoteluri de pe litoralul românesc.
GRATUIT: 2 şezlonguri / camera dublă respectiv 3 şezlonguri / camera tripla, umbrela şi măsuţa, pe toată durata sejurului, pe plaja privată
a hotelului.
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Dotări generale: Restaurant - (150 de locuri), parcare
proprie - gratuită în limita disponibilităților - cca 100
locuri, loc de joacă pentru copii, internet - wireless
gratuit, păstrare obiecte de valoare, terasă - 200 locuri cu vedere la mare, recepţie, cameră de bagaje, 2
lifturi, hotel complet renovat, parter + 4 etaje.
Săli de conferinţă: 2 - (fiecare cu capacitate de 50
locuri).
Dotări camere: Aer condiţionat, TV - LCD, minibar,
baie cu cadă - in apartamente şi camerele triple,
baie cu duș - în camerele duble, balcon - cu gresie,
măsuţa şi două scaune, internet - wireless gratuit,
pardoseală în cameră din gresie, halate de baie şi
papuci, uscător de păr, plasă insecte la uşa de la
balcon, telefon.
Număr total camere: 188
Duble: 173 - dintre care 157 camere cu pat matrimonial şi 16 camere cu două paturi.
Apartamente: 2 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.
Triple: 13 - un pat matrimonial şi 1 pat pentru 1
persoană. Au suprafaţa mai mare decât camerele
duble.

Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
REGULAMENT HOTEL TOMIS:
1. Cazarea se va face începând cu ora 18.00 a zilei
de începere a sejurului şi camera se va elibera până
la ora12.00 a zilei de plecare din hotel. După ora
12.00 hotelul va încasa de la turist 50% din contravaloarea tarifului afişat la recepţie pentru camera
respectivă. Eliberarea camerei se va face obligatoriu
până la ora 18.00 a zilei de plecare.
2. Turiştii preiau în momentul cazării, inventarul afişat în cameră şi pot reclama în decurs de maxim
o oră nereguli privind integritatea acestuia. După
aceasta sunt direct responsabili pentru orice daune sau lipsuri.
3. Este interzisă folosirea de aparatura de gătit sau
încălzit în camerele de hotel.
4. Este interzisă deţinerea de materiale periculoase,
inflamabile sau toxice în camera de hotel.
5. Vizitatorii trebuie să se înregistreze la recepţia
hotelului în baza documentului de identitate. Vizitele
sunt permise numai în intervalul orar 08.00 - 23.00.
6. Toate persoanele care ocupa camera de hotel

MAMAIA

trebuie înregistrate la recepţie.
7. Turiştii trebuie să respecte regulile unităţii de cazare privind animalele de companie.
8. Este cu desăvârşire interzisă tulburarea liniştii
în hotel.
9. Este interzis turiştilor să intre în restaurant cu
alimente sau băuturi achiziţionate din alte locaţii.
10. Este interzis turiştilor să părăsească restaurantul cu alimente perisabile.
În cazul în care nu se respectă oricare dintre punctele 3-10, prestatorul are dreptul de a sista prestarea
serviciilor contractate către client, fără a fi angajat
în plata vreunei daune de orice natură ori returnarea
contravalorii serviciilor neconsumate.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: Se acordă în Restaurantul Tomis, categoria 3 stele, mic dejun bufet suedez, prânzul şi
cina în sistem fișă cont (card client).
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 35.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 60.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 60.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii (prânz sau cina):
- copiii 0 - 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 5 ani (neîmpliniţi), beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun
- fără pat suplimentar.
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 5- 10 ani (neîmpliniţi)- beneficiază de gratuitate la cazare şi achita

50% din valoarea micului dejun- fără pat suplimentar;
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 10 - 12 ani (neîmpliniţi) - achită 50% din tariful pentru un adult, cazare
şi mic dejun- pat suplimentar asigurat;
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 12 - 14 ani (neîmpliniţi) - achită 70% din tariful de cazare cu mic dejun pentru adult şi beneficiază de pat suplimentar;
Peste 14 ani se va considera adult.
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 5 ani (neîmpliniţi), beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun
- fără pat suplimentar.

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

- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 5 - 12 ani (neîmpliniţi) se vor tarifa astfel: primul copil va achita 50%
din tariful pentru un adult, cazare şi mic dejun - pat
suplimentar asigurat, iar al doilea copil va achita
50% mic dejun.
Se acceptă 1 singur pat suplimentar în cameră.
Este obligatorie prezentarea la recepţie, a certificatului de naştere al copilului.
Se acceptă în cameră dublă maxim 2 copii împreună cu 2 adulţi.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

9

MAMAIA

Tarife începând de la

232,76 lei

/ persoană / noapte /
loc în studio

yy
yy
yy
yy
yy
yy

PHOENICIA HOLIDAY RESORT

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Complexul este situat în Mamaia Nord, la 150 de
metri de plajă.
Adresa: Popas Mamaia 3, DC 86, Km 2, Năvodari
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Dotări generale: Restaurant, parcare proprie - supravegheata, piscina pentru adulţi şi piscine pentru
copii, spălătorie auto, baruri în complex şi la plajă, spălătorie îmbrăcăminte cu autoservire, saună,
aerobic, teatru de vară/cinema, program artistic şi
animatori.
Facilităţi apartamente: Plasmă în living, cablu TV,
aer condiţionat, internet wireless; baia este dotată
cu duș, cadă simplă sau cadă cu sistem de hidromasaj, prosoape, uscător păr; bucătărie utilată (veselă,
pahare, tacâmuri, cuptor microunde, cana electrică, frigider); seif, uscător rufe, suport pantofi, masă
şi fier de călcat. Confortabile şi modern mobilate,
apartamentele sunt prevăzute cu terase generoase
şi au următoarea structură:
Studio: cuprinde un spaţiu deschis cu living şi bucătărie, zona pentru dormit, baie şi terasă; capacitate: 3 adulţi + 1 copil (mai mic de 2 ani) sau 2
adulţi şi 2 copii (0-13.99 ani); cel de-al treilea adult
sau copiii au la dispoziţie o canapea modulară, fixa
sau extensibilă.
Apartament 2 camere standard: cuprinde un dormitor, living cu bucătărie, hol, baie şi terasa; capa-

aer condiţionat
piscină
teren sport
loc de joacă copii
program de animaţie
plajă proprie



citate: 3 adulţi + 1 copil (mai mic de 2 ani) sau 2
adulţi şi 2 copii (0-13.99 ani); cel de-al treilea adult
sau copiii au la dispoziţie o canapea modulară, fixa
sau extensibilă.
Apartament 2 camere superior: cuprinde un dormitor, living cu bucătărie, hol, baie şi terasa; este
poziţionat în corpurile Jad şi Opal (corpurile cele
mai apropiate de plajă), beneficiază de parcare separată, acces la piscina de la Phoenicia Luxury; capacitate: 3 adulţi + 1 copil (mai mic de 2 ani) sau 2
adulţi şi 2 copii (0-13.99 ani); cel de-al treilea adult
sau copiii au la dispoziţie o canapea modulară, fixa
sau extensibilă.
Apartament cu 3 camere standard: cuprinde două
dormitoare, living deschis cu bucătărie, hol, baie şi
terasa;capacitate: 5 adulţi + 1 copil (mai mic de 2
ani) sau 4 adulţi şi 2 copii (0-13.99 ani);
Apartament cu 3 camere superior: cuprinde trei
dormitoare, living cu bucătărie, hol, 2 băi şi terasa
generoasă; sunt poziţionate la etajul 8 al corpurilor
Topaz, Smarald, Coral, Safir, Rubin (acces cu liftul
până la etajul 7); beneficiază de parcare separată
şi acces la piscina hotelului Phoenicia Luxury****;
capacitate minimă: 4 adulţi, capacitate maximă: 7

MAMAIA

adulţi + 1 copil (mai mic de 2 ani) sau 6 adulţi şi 2
copii (0-13.99 ani);
Număr total camere: 420
Apartamente: 420
Observaţii: ESTE OBLIGATORIE PURTAREA BRAŢĂRILOR PRIMITE LA CHECK-IN PENTRU A BENEFICIA
DE SERVICIILE COMANDATE. VOR BENEFICIA DE
SERVICIILE OFERITE DOAR PERSOANELE DECLARATE. HOTELUL NU ACCEPTA CAZAREA CU ANIMALE DE COMPANIE.
HOTELUL NU PERCEPE TAXĂ PENTU PARCARE ŞI
NICI NU REŢINE LOCURI PENTRU TURIŞTI.
REGULAMENT INTERN PHOENICIA HOLIDAY
RESORT
Ziua hotelieră începe la ora 16.00 (ora de la care
camera poate fi ocupată/ check-in). Ziua hotelieră
se termină la ora 12.00 (ora la care trebuie eliberată
camera/check-out). Servirea meselor în restaurantul hotelului se face între anumite ore: mic dejun
07:30-10:00, dejun 12:30- 15:00 iar cina între orele
19:00-21:00. Toate mesele din restaurantul hotelului (Kasttane) vor fi servite în regim buffet suedez.
Accesul la serviciile gratuite este permisă numai
clienţilor hotelului.
Este interzisă folosirea prosoapelor din camera pe
plajă sau la piscina hotelului.
Prosoapele pentru plajă sau piscine se primesc în
schimbul cupoanelor primite la recepţie în momentul cazării. La eliberarea camerei se returnează la
recepţie cupoanele pentru prosoape. Nereturnarea
cupoanelor reprezintă pagubă şi se taxează ca atare. Este interzisă extragerea de alimente sau băuturi
din incinta restaurantului, chiar dacă scopul este
păstrarea acestora în cameră.
Cazarea se va face în baza prezentării unui act de
identitate (inclusiv pentru copii) şi a completării fisei
de turist la recepţie. Alocarea camerelor se face în
funcţie de disponibilitatea hotelului din ziua checkin-ului. Din acest motiv nu putem garanta pe un anumit etaj, camerele alăturate sau situarea într-un anumit sector. Solicitările de acest gen sunt considerate
preferinţe ale turiştilor pe care încercăm să le satisfacem în limita disponibilităţilor, FIIND EXCLUSĂ
ÎNSĂ GARANTAREA Hotelul nu percepe taxa pentru
parcare şi nici nu reţine locuri pentru turişti.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI:

Servicii incluse: Umbrele şi şezlonguri la plajă şi
piscine; prosoape plaja - pe bază de tichet primit
la cazare; cosmetice în baie; parc de joacă pentru
copii pe categorii de vârstă; Teatru de vară/Cinema; Parcul îndrăgostiţilor (foişoare pentru seri
romantice); Kids Games Center; Jocuri şi concursuri adulţi şi copii (la plajă, piscine, terasa); 8
Piscine pentru adulţi şi copii, piscina interioară
încălzită; animatori, program artistic pentru copii
şi adulţi seara la terasa Relax; petreceri tematice,
karaoke, carnaval; echipa de animatori; cursuri de
dans pentru copii şi adulţi; bază sportivă cu teren
de fotbal, tenis, volei, baschet; clase de aerobic,
kangoo jumps, zumba; clase de yoga, pilates şi
aquagym; saună uscată; spălătorie auto; parcare

supravegheată; spălătorie haine cu autoservire;
televiziune internă proprie; internet WI-FI; staţie
radio şi TV intern; presă la recepţie; pat bebe la
cerere; Business Center; Cabinet cu medic pediatru, generalist, stomatolog, psiholog şi nutriţionist; cursuri de nutriţie; cursuri de pictură; activităţi de dezvoltare personală; mini grădină Zoo.
Servicii opţionale (contra cost): Sală de conferinţă;
salon de înfrumuseţare/masaj; punct farmaceutic;
complex magazine (alimente/jucării/cosmetice);
echitaţie; club games / biliard; punct nautic (skijet/
distracţii nautice); plimbări cu barca pe piscina rău;
excursie în Delta Dunării; transfer turişti (la / de la
gară sau aeroport – Constanța / Bucureşti; instructori de sport; cazino & Jocuri electronice; baruri şi
cafenea cu zona de lounge.
Restaurant Sarago (specific Italian) cu terasă şi
piscină; Pescărie mediteraneană Babel (cu specific
mediteranean şi libanez); Restaurant Bocca Lupo
(restaurant cu specific italian); Ateliere de creaţie.
Servicii masă: Se acordă în unitatea restaurant Kasttane categoria 4 stele.
MIC DEJUN:
(07.30 - 10.00) bufet suedez , include cafea, suc,
apă, ceai;
DEMIPENSIUNE:
(7.30 - 10.00) Mic dejun bufet suedez (apă, suc, ceai,
cafea incluse);
(12.30 - 15.00) Prânz bufet suedez (apă, ceai, suc,
cafea incluse);

răcoritoare draft acidulate/neacidulate, apă, bere
draft, vin alb/roşu draft, lichior, vodcă, cafea, ceai).
(19:00 – 21:00) Cina bufet suedez include băuturi
răcoritoare draft acidulate/neacidulate, apă, bere
draft, vin alb/roşu draft, lichior, vodcă).
(10.00 – 19.00) Bar plaja include băuturi răcoritoare
draft acidulate/neacidulate, apă, bere draft, vin alb/
roşu draft, lichior, vodcă).
(10.00 – 19.00) Bar piscina include băuturi răcoritoare draft acidulate/neacidulate, apă, bere draft,
vin alb/roşu draft, lichior, vodcă).
CAZARE + MIC DEJUN: include micul dejun - se
serveşte începând cu a doua zi de cazare şi inclusiv
în ziua plecării.
CAZARE + DEMIPENSIUNE: include micul dejun şi
masa de prânz - se serveşte începând cu a doua zi
de cazare şi inclusiv în ziua plecării.
CAZARE + PENSIUNE COMPLETĂ: include mic dejun, prânz şi cină – în prima zi de cazare se serveşte cina, începând cu a doua zi de cazare se servesc
toate mesele şi în ziua plecării se servesc doar micul
dejun şi prânzul.
CAZARE + ALL INCLUSIVE: include mic dejun,
prânz, cina, acces la barul de la piscină şi barul de
pe plajă - în prima zi de cazare se serveşte cina,
începând cu a doua zi de cazare se servesc toate
mesele şi în ziua plecării se servesc doar micul dejun şi prânzul. La mesele principale şi la baruri sunt
incluse băuturile răcoritoare, băuturile alcoolice (
bere draft, vin alb/roşu draft, lichior, vodcă).

PENSIUNE COMPLETĂ:
(7.30 - 10.00) Mic dejun bufet suedez (apă, suc, ceai,
cafea incluse);
(12.30 - 15.00) Prânz bufet suedez (apă, ceai, suc,
cafea incluse);
(19:00 – 21:00) Cina : bufet suedez, include băuturi
răcoritoare draft acidulate/neacidulate, apă, suc,
cafea, ceai. Băuturile alcoolice nu sunt incluse pe
perioada meselor sau la barurile din complex.

Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- copiii între 0-2 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi mese;
- primul copil sub 10 ani neîmpliniţi beneficiază de
gratuitate la cazare şi mese;
Primul copil 10 - 14 ani neîmpliniţi sau al doilea până
la 14 ani neîmpliniţi achită conform tabelului.
Adult suplimentar achită conform tabelului

ALL INCLUSIVE:
(07.30 - 10.00) Mic dejun bufet suedez (apă, suc,
ceai, cafea incluse) ;
(12.30 – 15.00) Prânz bufet suedez, include băuturi

Fitness/Wellness/Sport: Bază sportivă: tenis, baschet, fotbal, volei.
Obiective turistice:
Plaja: Largă nisipoasă cu intrare lină în mare.

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

109,25 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă 3*

yy
yy
yy
yy
yy

HOTEL MODERN



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în partea central nordică a staţiunii, la 50 m de plajă.
Adresa: Hotel Modern, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța
Hotelul MODERN vă conferă confort la standarde
internaţionale, corespunzător categoriei de 4 stele.
Hotelul dispune de plaja proprie. Şezlongul şi
umbrelă pe plajă se asigura pentru persoanele
adulte şi copiii peste 7 ani (excepţie face oferta
„Prichindel ultra all inclusive” care are asigurate
doua şezlonguri pe cameră).
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aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
program de animaţie
plajă proprie

Dotări generale: Restaurant - 210 locuri, terasă acoperită 80 locuri, loc de joacă pentru copii, internet
- wireless, 4 etaje, două ascensoare, bar de zi, bar la
piscină cu terasă, camera bagaje.
Parcarea autovehiculelor clienţilor hotelului se poate face în PARCAREA CU LOCURI LIMITATE- proprietatea PRIMĂRIEI CONSTANTĂ. Hotelul NU rezervă,
NU asigura locuri de parcare şi nici NU percepe taxa
pentru parcare.
Săli de conferinţă: 1 - cu capacitate de 70 de locuri
aer condiţionat, ecran, acces internet, videoproiector, flipchart.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV -LCD, minibar,
seif, baie cu duș, balcon, internet - wireless, uscător de păr, telefon intern şi internaţional, plasa de
insecte, mobilier nou.
Camerele Complexului Modern dispun de băi elegant finisate, fiind utilizate cele mai moderne şi de
calitate echipamente sanitare, halat de baie şi papuci.
Număr total camere: 164
Single: 18
Duble: 118 - dintre care 34 camere standard 3* şi 84

camere superior 4*. Camere duble standard: capacitatea maximă a camerei Duble Standard: 2 adulţi şi
un copil cu vârsta până la 6.99 ani, copilul nu beneficiază de pat suplimentar. Camerele standard nu permit introducerea de pat suplimentar, accepta maxim
un pătuţ pentru copil 0-3 ani. Suprafaţa camerelor
duble standard este de 16,5 mp, din care baia de
3.8 mp. Camere duble superioare sunt spaţioase şi
sunt dotate cu pat matrimonial sau două paturi şi
canapea extensibilă, destinată în special familiilor
cu 1-2 copii. Suprafaţa camerelor superioare este
de 23 mp din care baia 3,8 mp.
Apartamente: 4 - are o suprafaţă de 42 mp şi dispune de un living spaţios cu vedere frontală spre
mare, dotat cu canapea extensibilă, dormitor cu pat
matrimonial, baie de 6 mp cu cadă.
Familiale: 8 - este compusă din dormitor cu pat
matrimonial şi living cu canapea extensibilă, 2 băi,
2 balcoane şi are o suprafaţă de 33 mp.
Garsoniere: 16 - este compusă din dormitor cu pat
matrimonial şi living cu canapea extensibilă şi chicineta dotată cu cuptor cu microunde, veselă, etc.
Garsoniera are o suprafaţă de 27 mp din care baia
de 3,8 mp.

Serviciile suplimentare contra cost: servicii spălătorie; servicii poştale; servicii fax; vânzări cosmetice, etc.

Servicii:
În anul 2019 Hotelul Modern vă întâmpină cu importante îmbunătăţiri în ceea ce priveşte designul
Complexului Modern.
Veţi fi plăcut surprinşi de nouă înfăţişare a hotelului
deoarece faţadele vor fi renovate, precum şi anexele
acestuia. De îndată ce veţi păşi în interior, veţi fi învăluiţi de o atmosferă caldă şi modernă ce vă va însoţi
şi în spaţiile de cazare care vor deveni a doua dvs.
casa. Toate camerele vă aşteaptă cu un look nou şi
fresh, ce o să vă încânte cu siguranţă.
Atmosferă plăcută şi rafinată va continuă prin lărgirea gamei produselor oferite în cadrul pachetului
ultra all inclusive şi demipensiune, astfel:
Espresso, Latte Machiatto, Caffee Latte, Cappucino,
ciocolată caldă, ceai, răcoritoare carbonatate din
gama Pepsi - Pepsi, Pepsi Twist, Mirinda, SevenUP,
răcoritoare necarbonatate din gama Pepsi - Prigat
de portocale/ căpșuni și banane/ măr verde/ vișine,
limonadă, longdrink-uri, bere draft şi vin alb/roşu
servit la draft.

Servicii masă:
Masa la Restaurantul „Promenada”, construit în iarna 2005-2006, care pune la dispoziţia turiştilor un
modern şi elegant salon cu capacitatea de 210 locuri şi o terasă acoperită de 80 de locuri. Toate mesele sunt servite sub formă de bufet (bucătărie românească şi internaţională diversificată), incluzând
şi bufet de salate, fructe şi deserturi la prânz şi cina.
Meniurile vor fi alternate astfel încât, pe parcursul
unui sejur, turiştii să beneficieze de un meniu bogat
şi extrem de variat.
De asemenea, hotelul nostru oferă de 3 ori pe săptămână cine tematice (grecească, orientală, românească, italiană, americană, etc.) cu divertisment
adecvat. Bufet diferenţiat pentru copii.

Whisky Johnnie Walker Red Label Gin Gordon’s;
Whisky J & B Rare Rom Captain Morgan Spice Gold;
Whisky Bushmills Original Cinzano Bianco, Rosso
& Dry; Whisky Wild Turkey 81 Carolans Crema de
Whisky; Vodcă Smirnoff Red Tequila Jose Cuervo
Especial Silver; Vodcă Smirnoff Flavours Schwartzhog Digestif Liqueur; (Vanilla, Orange, Apple, Raspberry); Sky Vodka; Fernet Branca; Cognac Alexandrion.
Cocktail-uri alcoolice: Cuba Libre, Blue Hawaii,
Tequila Sunrise, Screwdriver, Modern Surprise.
*Acest pachet de băuturi este disponibil pe parcursul meselor principale, precum şi în barul de la piscină.
Îngheţată pentru toţi pofticiosii - în fiecare zi la
prânz, cina chiar şi la gustări, atât în restaurant, cât
şi pe terasa piscinei.
Pentru ca răsfăţul să fie deplin, vă vom încânta simţurile cu cele mai proaspete şi variate preparate care
vor include noi sortimente: fructe de mare, somon,
dorada, file de crap, cotlet de rechin, păstrăv somonizat, renumită plăcintă dobrogeană, prăjitura casei
cu fructe de sezon, etc.
Servicii gratuite: informații turistice, cultural-sportive, agrement, orarii, adrese; trezirea clienţilor la ora
solicitată; internet wireless; păstrarea obiectelor de
valoare(seif în dotarea camerelor); comenzi taximetre; păstrarea bagajelor; acces sala fitness.
Parcarea autovehiculelor clienţilor hotelului este
pusă la dispoziţie în PARCAREA CU LOCURI LIMITATE - proprietatea PRIMĂRIEI CONSTANȚA. Hotelul
NU rezervă, NU asigură locuri de parcare şi nici NU
percepe taxă pentru parcare.

Băuturile alcoolice/non-alcoolice se servesc la barul
restaurantului în timpul meselor: băuturi alcoolice,
vin alb/roşu, bere (draft), răcoritoare (mărci de prestigiu), cafea, ceai, apă plată, apa carbogazoasa.
Vinul se serveşte în timpul meselor, la barul restaurantului cât şi la barul de la piscină şi la beach bar.
Bar Piscina - ULTRA ALL INCLUSIVE: (09:00 - 22:30)
- apă, cafea, ceai, răcoritoare, bere (băuturi autohtone şi străine),vin alb şi roşu, băuturi alcoolice, cocktailuri.
Beach bar- ULTRA ALL INCLUSIVE : (09:00 – 18:00) apă, cafea, ceai, răcoritoare, bere (băuturi autohtone
şi străine),vin alb şi roşu.
Barul - a la carte - din holul recepţiei, funcţionează
în intervalul orar 09:00-22:30. Asigură contra cost
băuturi, ţigări etc.
HOTELUL ÎŞI REZERVA DREPTUL DE A DECIDE ASUPRA SORTIMENTELOR DE BĂUTURI ŞI ALIMENTE
PE CARE LE VA OFERI TURIŞTILOR ÎN SISTEMUL
ULTRA ALL INCLUSIVE.
Orele de servire a meselor:
Micul dejun: 08:00 - 10:30
Gustare: 11:00 - 12:00
Prânzul: 13:00 - 15:00
Gustare 17:00 - 18:00
Cina: 19:00 - 21:30
În cadul celor 2 gustări se oferă: sandwich-uri, patiserie, pizza, fast food, îngheţată, fructe şi fresh-uri
din fructe.
Turiştii care au optat pentru serviciile „ultra all inclusive”, „demipensiune+” şi „pensiune completă”
au obligativitatea de a purta brăţara pe care o vor
primi la cazarea în hotel.
Produsele oferite în sistemul „ultra all inclusive” şi
„demipensiune+” se vor consuma numai în incinta
COMPLEXULUI HOTELIER, în timpul sejurului.
În lunile mai, iunie şi septembrie masa se va servi
sub formă de bufet sau a la carte, în funcţie de numărul de turişti din hotel.
În lunile iulie şi august, pentru a evita aglomerarea
restaurantului la începutul meselor, recepţia va su-

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

gera repartizarea pe serii a camerelor.
Din 2015 am introdus pachetul ultra all inclusive
care a venit cu un plus de confort, dar mai ales cu
servicii suplimentare.
Pachetul „ ULTRA ALL INCLUSIVE” include:
Cazare, mic dejun + gustare+ prânz +gustare+ cina,
băuturile incluse în timpul meselor la barul restaurantului şi ulterior la free barul de la piscină, în intervalul orar 9:00-22:30. Băuturi răcoritoare, vin şi bere
pe plajă între orele: 09:00 -18:00.
HOTELUL ÎŞI REZERVA DREPTUL DE A DECIDE ASUPRA SORTIMENTELOR DE BĂUTURI ŞI ALIMENTE
PE CARE LE VA OFERI TURIŞTILOR ÎN SISTEMUL
ULTRA ALL INCLUSIVE.
Free minibar (apă, răcoritoare, bere, ceai, cafea )- se
aprovizionează o dată/zi
Acces gratuit la toate locurile de joacă, acces gratuit
la mini terenurile de sport (echipamentele se oferă
în limita disponibilităţii), acces gratuit la piscinele
complexului cu şezlong gratuit, măsuţe şi umbrele
în limita disponibilităţii, acces pe plaja complexului
cu asigurarea gratuită a şezlongurilor (pentru adulţii şi pentru copiii cu vârsta peste 7 ani) şi umbrelă
de plajă.
Saună
Fitness şi aerobic – în sala de sport dar şi cu instructorul de sport în zona piscinei.

MAMAIA

Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu se acceptă animale de companie.

Pachetul „DEMIPENSIUNE+” include:
Cazare, mic dejun, prânz sau cina ( PENTRU FELUL
PRINCIPAL DE MASĂ, CLIENTUL VA OPTA ÎN MOMENTUL CAZĂRII, LA CHECK-IN), 2 gustări, băuturile incluse în timpul meselor la barul restaurantului, dar şi la barul de la piscină, în intervalul orar
09:00-22:30.
Băuturi răcoritoare, vin şi bere pe plajă între orele:
09:00-18:00.
Free minibar (apă, răcoritoare, bere, ceai, cafea )- se
aprovizionează o dată/ zi.
HOTELUL ÎŞI REZERVA DREPTUL DE A DECIDE ASUPRA SORTIMENTELOR DE BĂUTURI ŞI ALIMENTE
PE CARE LE VA OFERI TURIŞTILOR.
Acces gratuit la toate locurile de joacă, acces la terenurile de sport, acces gratuit la piscinele complexului cu şezlong gratuit, măsuţe şi umbrele în limita
disponibilităţii, acces pe plaja complexului cu asigurarea gratuită a şezlongurilor (pentru adulţii şi pentru copiii cu vârsta peste 7 ani) şi umbrelă de plajă.
Saună
Fitness şi aerobic – în sala de sport dar şi cu instructorul de sport în zona piscinei.
Pachetul cu MIC DEJUN include:
Cazare, mic dejun, acces gratuit la toate locurile de
joacă, acces gratuit la mini terenurile de sport (echipamentele se oferă în limita disponibilităţii), acces
gratuit la piscinele complexului cu şezlong gratuit,
măsuţe şi umbrele în limita disponibilităţii, acces pe
plaja complexului cu asigurarea gratuită a şezlongurilor (pentru adulţii şi pentru copiii cu vârsta peste 7
ani) şi umbrelă de plajă.
Free minibar (apă, răcoritoare, bere, ceai, cafea )- se
aprovizionează o dată/zi.
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Pachetul Seniori 55+
Cazare cu pensiune completă (băuturi doar în timpul
meselor, la barul din restaurant - mic dejun, prânz
şi cina).
Acces gratuit la terenurile de sport, acces gratuit la
piscinele complexului cu şezlong gratuit, măsuţe
şi umbrele în limita disponibilităţii, acces pe plaja
complexului cu asigurarea gratuită a şezlongurilor
(pentru adulţii şi pentru copiii cu vârsta peste 7 ani)
şi umbrelă de plajă.
Free minibar (apă, răcoritoare, bere, ceai, cafea )- se
aprovizionează o dată/zi.
Pentru a beneficia de oferta SENIORI 55+, trebuie să
se înscrie în cameră dublă minim un adult cu vârsta
peste 55 de ani.
Pachetul Prichindel
Cazare, mic dejun +gustare+ prânz +gustare+ cina.
În cadrul acestui pachet sunt incluse băuturile în
timpul meselor, la barul restaurantului, şi la free barul de la piscină, în intervalul orar 9:00-22:30.
Băuturi răcoritoare, vin şi bere pe plajă, între orele:
09:00-18:00.
Free minibar (apă, răcoritoare, bere, ceai, cafea )- se
aprovizionează o dată/zi.
Acces gratuit la toate locurile de joacă, acces gratuit
la mini terenurile de sport (echipamentele se oferă
în limita disponibilităţii), acces gratuit la piscinele
complexului cu şezlong gratuit, măsuţe şi umbrele
în limita disponibilităţii, acces pe plaja complexului
cu asigurarea gratuită a doua şezlonguri şi umbrelă
de plajă pentru o cameră.
Saună
Fitness şi aerobic – în sala de sport dar şi cu instructorul de sport în zona piscinei.
Această ofertă se adresează familiilor cu copii, în
cadrul căreia, prichindeii cu vârsta cuprinsă între
0-11.99 ani beneficiază de gratuitate absolută.
Pachetul LITORALUL PENTRU TOȚI- Ultra all inclusive include:
Cazare, mic dejun + gustare+prânz +gustare+ cina,
băuturile incluse în timpul meselor, la barul restaurantului, şi la free barul de la piscină, în intervalul
orar 9:00-22:30.
Băuturi răcoritoare, vin şi bere pe plajă, între orele:
09:00-18:00.
Free minibar (apă, răcoritoare, bere, ceai, cafea )- se
aprovizionează o dată/zi.
Acces gratuit la toate locurile de joacă, acces gratuit la
mini terenurile de sport (echipamentele se oferă în limita disponibilităţii), acces gratuit la piscinele complexului cu şezlong gratuit, măsuţe şi umbrele în limita disponibilităţii, acces pe plaja complexului cu asigurarea
gratuită a şezlongurilor (pentru adulţii şi pentru copiii
cu vârsta peste 7 ani) şi umbrelă de plajă.
Saună
Fitness şi aerobic – în sala de sport dar şi cu instructorul de sport în zona piscinei.
AGREMENT
Complexul Modern va pune la dispoziţie, gratuit, următoarele posibilităţi de agrement:

14

•
•
•
•
•
•
•
•
•

mini terenuri de sport: baschet; badminton; volei;
2 mese de tenis;
trambulina elastică;
spaţiu joacă preşcolari;
loc de joacă pentru copii;
sala fitness; darts; biliard;
remi şi table (în limita disponibilităţii);
fitness şi aqua gym la piscină.
saună.

ENTERTAINMENT
Animaţie pentru copii în intervalul 11:00 - 13:00 şi
17:00 - 19:00.
În acest program se desfăşoară o serie de jocuri interactive, karaoke, spectacol de magie, dance party,
face painting, baloane modelate, clowni, proiecţii de
filme, petreceri aniversare.
KARAOKE pentru copii şi adulţi
Muzica live (instrumentala şi vocală)
Program specific în cursul cinelor tematice.
CINEMA
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
-1 copil cu vârsta între 0-7 ani neîmpliniţi: 100 %
reducere din pachetul achiziţionat de părinţi (indiferent de tipul de cameră);
-1 copil cu vârsta între 7-12 ani neîmpliniţi: 60 % reducere din pachetul achiziţionat de părinţi (camera
superioară / garsoniera);
-2 copii cu vârsta între 0-7 ani neîmpliniţi = 100 % reducere din pachetul achiziţionat de părinţi (camera
superioară/ garsoniera)
-2 copii cu vârsta între 7-12 ani neîmpliniţi = fiecare copil 60 % reducere din pachetul achiziţionat de
părinţi (camera superioară/ garsoniera)
-2 copii: 1 copil cu vârsta între 0-7 ani neîmpliniţi respectiv 1 copil cu vârsta între 7-12 ani neîmpliniţi =
primul copil 100 % reducere respectiv al doilea copil
60 % reducere din pachetul achiziţionat de părinţi
(camera superioară/ garsoniera)
-1 copil cu vârsta peste 12 ani = 30 % reducere din
pachetul achiziţionat de adulţi (camera superioară/
garsoniera).

Taxare copii, în camera cu 1 singur adult VALABILĂ
NUMAI PENTRU OFERTA STANDARD:
-1 copil cu vârsta între 0-7 ani neîmpliniţi = tarif de
camera în regim single (numai în camera standard);
- 1 copil cu vârsta între 7-12 ani neîmpliniţi = 40 %
reducere din pachetul achiziţionat de părinte (camera standard);
- 2 copii cu vârsta între 7-12 ani neîmpliniţi = fiecare copil 40 % reducere din pachetul achiziţionat de
părinte (camera superioară);
- 2 copii 0-7 ani neîmpliniţi = tarif de camera în regim
single (camera standard);
- 2 copii: 1 copil cu vârsta între 0-7 ani neîmpliniţi respectiv 1 copil cu vârsta între 7-12 ani neîmpliniţi =
primul copil 100 % reducere respectiv al doilea copil
40 % reducere din pachetul achiziţionat de părinte
(camera standard sau superioară)
Facilităţile în regim special sunt valabile doar pentru
perioadele 25.05-10.07.2019 şi 01.09- 16.09.2019 şi
doar pentru tarifele standard.
În perioada 11.07- 31.08.2019 nu se oferă nicio reducere pentru valorificarea camerelor în regim single şi nici pentru valorificarea camerelor duble ocupate de 1 adult + copii.
Camerele standard nu permit introducerea de pat
suplimentar. Se acceptă maxim un pătuţ copil 0-4
ani. În cazul în care se solicita pat suplimentar pentru copii, cazarea se poate face numai în camerele
superioare (destinate familiilor cu copii).
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber - adulţi
şi copii, sală fitness.
Distracţie: ANIMAŢIE
Pentru copii: jocuri interactive, karaoke, spectacol
de magie, dance party, face painting, baloane modelate, clowni.
Pentru adulţi: muzica live (intrumentala şi vocală),
program specific în cursul cinelor tematice, cursuri
de dans, show-uri de dans, spectacole de teatru,
animaţie, proiecţii de filme.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

260,40 lei

MAMAIA

Tarife începând de la

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă twin
yy
yy
yy
yy
yy

HOTEL SAVOY

DESCRIERE

Hotelul este situat în nordul staţiunii, pe plajă.
Adresă: Hotel Savoy, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
O oază de vacanţă, HOTEL SAVOY este sinonim
cu plaja şi marea!

aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
program de animaţie
plajă proprie



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
restaurant, parcare proprie (60 locuri) gratuită, internet - wireless gratuit, 8 etaje, lift, lobby, terasa
situată direct pe plajă, Escape -bar de zi, Dreamer
Pool Bar- bar la piscină, bar plajă.
Trei locuri de joacă pentru copii:
- în interiorul hotelului, Academia de joacă - La Domnul
Girafă, unde găsesc jocuri şi jucării, desene animate,
concursuri interactive pentru toate vârstele.
- la piscină, un loc de joacă special amenajat şi dotat
cu jucării gonflabile şi tobogane.
- pe plajă, copiii au încă un loc de joacă amenajat cu
jucării gonflabile şi tobogane.
Săli de conferinţă:
2 - sala Histria- 120 locuri, sala Tomis- 100 locuri, Sălile
sunt dotate cu: microfon, sonorizare, videoproiector,
laptopuri, telefon, internet.
Dotări camere:
aer condiţionat (instalaţie climatizare), TV - LED, minibar, seif, baie cu cadă, balcon, internet - wireless gratuit,
uscător de păr, telefon (în cameră şi baie), priză pentru
aparat de bărbierit în baie. Toate camerele sunt prevă-

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

zute cu sistem de acces în camera pe bază de cartele
magnetice.
Număr total camere: 138
- 42 camere duble standard cu 2 paturi separate şi
vedere laterală la mare. Suprafaţa generoasă de aproximativ - 24 - 25 mp şi balcoanele (de aproximativ 5mp)
cu deschidere spre mare, de unde puteţi admira răsăritul, fac din aceste camere alegerea ideală pentru un
concediu romantic;
- 63 de camere duble cu pat matrimonial şi vedere la
mare. Suprafaţa generoasă de aproximativ - 24 - 25 mp
şi balcoanele (aproximativ 5 mp) cu deschidere spre
mare, de unde puteţi admira răsăritul, fac din aceste
camere alegerea ideală pentru un concediu romantic;
- 20 Duble Family (sunt diferenţiate: 9 duble family
vedere piscină şi 11 duble family vedere mare ) sunt
împărţite pe toate etajele hotelului şi au vedere către
piscină şi la mare frontală şi laterală. Suprafaţa acestor spaţii de cazare este mai mare decât a camerelor
duble (minim 35 mp) şi au în plus faţă de acestea, o
canapea extensibilă. Toate camerele duble family sunt
dotate cu pat matrimonial, canapea extensibilă, cartele
magnetice de acces, baie proprie cu cadă, TV Led, instalaţie de climatizare, minibar, seif şi internet wireless
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gratuit de mare viteză.
Apartamente:
8 - Apartamentele Junior sunt dispuse câte 1 apartament / fiecare etaj şi au vedere la mare şi piscină
hotelului. Balcoanele se întind pe toată lungimea apartamentului cu ieşiri din dormitor şi living. Intrarea în
aceste spaţii de cazare se face prin living, iar intrarea
în baie este din dormitor. Toate apartamentele junior
sunt prevăzute cu o chicinetă, iar livingul cu canapea

ministraţia hotelului face toate eforturile să impună
regulile generale.

Servicii masă:
se acordă în Restaurant Savoy, categoria I.
Restaurantul are o capacitate de 250 de locuri în interior şi 200 de locuri pe terasa acoperită situată direct
pe plajă.

Smirnoff Flavours (Vanilla, Orange, Apple, Raspberry)
Gin Gordon’s
Wembley
Rom Captain Morgan Spice Gold
Cinzano Bianco, Rosso & Dry
Carolans Crema de Whisky
Tequila Jose Cuervo Especial Silver
Sky Vodka
Schwartzhog Digestif Liqueur

extensibilă. Suprafaţa acestui tip de apartament este
de 50 mp şi poate găzdui un număr maxim de 3 adulţi
şi 1 copil sau 2 adulţi şi 2 copii.
Observaţii
* La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Clauze informative:
• Hotelul îşi rezerva dreptul de a decide asupra sortimentelor de băuturi şi alimente pe care le va oferi
turiştilor în pachetul all inclusive.
• Având în vedere că nu sunt condiţii de păstrare în
echipamente cu regim termic controlat, nu este permis
accesul în hotel cu alimente sau băuturi din exterior.
• Minibarurile din camere sunt încărcate cu următoarele produse: 2 Pepsi Cola 330 ml, 2 Mirinda 330 ml, 2
SevenUp 330 ml, 2 ape plate 500 ml, 2 ape minerale
500 ml, 2 Lipton Ice Tea 500 ml, 2 beri 500 ml, oferite
gratuit de hotel la achiziţionarea pachetului de cazare
cu All Inclusive, în limita unei alimentari pe zi.
• Nu este permisă folosirea prosoapelor din camera
la piscină sau la plajă. La check în turiştii vor primi pe
lângă cardurile pentru accesul în cameră şi cardurile
pentru prosoape. Prosoapele vor putea fi găsite în zona
piscinei hotelului şi vor putea fi folosite atât la piscină
cât şi la plajă. La check-out turiştii au obligaţia de a
preda aceste carduri împreună cu cardurile pentru accesul în cameră.
• Parcarea autovehiculelor clienţilor hotelului este pusă
Ia dispoziţie în parcarea din fata hotelului în limita locurilor disponibile. Hotelul nu percepe taxa de parcare.
• Activitatea teraselor şi restaurantelor din vecinătate
nu se află sub administrarea hotelului, fiind activităţi
private independente. Respectarea de către aceste
terase a normelor şi regulilor de exploatare stabilite
pentru perioada estivală este la unica decizie a administratorilor acestor localuri, hotelul neputând fi răspunzător de abaterile acestora, depăşirea nivelului
admis de sonorizare sau a orelor limita convenite. Ad-

Servirea meselor este în regim bufet (bucătărie românească şi internaţională),
Descriere Pachet All Inclusive
Într-o atmosferă plăcută şi rafinată, faci primii paşi în
interiorul hotelului nostru. Bine ai venit la Savoy Hotel,
unde facilităţile speciale ale pachetului All Inclusive îţi
vor oferi o vacanţă reuşită!

Cocktail-uri alcoolice: Tequila Sunrise, Blue Lagoon,
Red Rooster, Savoy Special.
*Acest pachet de băuturi este disponibil pe parcursul
tuturor meselor, precum şi în toate barurile hotelului
prezentate mai jos, cu excepţia vinului alb/roşu servit la draft, care nu se regăseşte la barul de pe plajă
şi piscină.

În prima zi de concediu, vei fi răsfăţat cu o cină dintre
cele mai gustoase. Dimineaţa, îţi încântam simţurile cu
cele mai prospete şi diversificate preparate pentru un
plus de energie şi un start perfect. După-amiaza, continuăm răsfăţul culinar cu un prânz delicios pentru toate
gusturile. La căderea serii, te poftim din nou la masă
pentru a savura o cină uşoară şi sănătoasă. Toate cele
3 mese sunt însoţite de băuturi rafinate şi sucuri revigorante (disponibile şi în toate celelalte baruri), ce pot
fi servite atât în restaurant, cât şi pe terasă. În ultima zi
de vacanţă, ne luăm la revedere şi te poftim la un mic
dejun şi un prânz savuros pentru a-ţi rămâne în minte
momentele de răsfăţ culinar de la mare.

Restaurantul Savoy:
• Mic dejun, între orele 07:00-10:00;
• Dejun, între orele 12:30-14:30;
• Extra Snack, între orele 17:00-18:00
• Cina, între orele 19 :00-21 :30.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

De asemenea, te poţi bucura şi de următoarele facilităţi speciale:
- Spectacole pentru copii alături de Trupă Sufleţel
- Spectacole pentru adulţi alături de Teatrul Semn
- Pachet băuturi All Inclusive: Espresso, Latte Machiatto, Caffee Latte, Cappucino, Nesquick , ceai, răcoritoare carbonatate din gama Pepsi - Pepsi, Pepsi Twist,
Mirinda, SevenUP, răcoritoare necarbonatate din gama
Pepsi - Prigat de portocale/ căpşuni şi banane/ măr
verde/ vișine, Limonadă, longdrink-u ri, here draft şi vin
alb/roşu servit la draft*.
Johnnie Walker Red Label
J & B Rare
Bushmills Original
Wild Turkey 81
Smirnoff Red

Toate mesele sunt servite exclusiv în regim bufet suedez atât în restaurant, cât şi pe terasa acestuia.
• Dreamer Bar Piscina: deschis între 09:00 - 22:00
• Escape Bar - Lobby: deschis între 09:00 - 23:00
• Bar Plajă: deschis între 09:00 - 19:00
• Bar Terasa Restaurant: deschis în timpul meselor,
iar seara până la ora 22.00.
• Îngheţată pentru toate gusturile la Dreamer Bar Piscina
• Acces pe plaja botelului cu asigurarea gratuită a şezlongului de plajă pentru fiecare adult sau copil cu vârsta peste 7 ani*.
*Copiii sub 7 ani vor achita şezlongul de plajă, excepţie face cel de-al doilea copil cu vârsta cuprinsă între
0- 6.99 ani.
• Acces la piscinele încălzite ale hotelului cu şezlong şi
umbrelă în limita disponibilităţii. Nu se pot face rezervări pentru şezlong.
• Acces La Domnul Girafa Academia de joacă, spaţiu
amenajat în interiorul hotelului la mezanin. lncepand
cu 2 iunie şi până la 10 septembrie, cei mici vor beneficia de prezenţa unui spupraveghetor între orele 09:00
- 19:00, jocuri şi jucării pentru copiii cu vârsta cuprinsă

Toate băuturile incluse se vor servi în regim self-service.
Produsele alimentare şi băuturile în sistemul All Inclusive se servesc exclusiv în locaţiile: restaurant, terasa
restaurant, piscină, Plajă, Escape Bar - Lobby şi Dreamer Pool Bar, pe parcursul sejurului. Produsele oferite
la mic dejun, dejun şi cina se vor consuma doar în interiorul restaurantului şi pe terasă, pe parcursul desfăşurării mesei. Nu este permisă ieşirea cu produse
alimentare şi băuturi din aceste locaţii.
Clienţii care achiziţionează „All Inclusive „ vor primi la
recepţie, la check-in, brăţări, pe care sunt obligaţi să le
poarte pe tot parcursul sejurului.
Hotelul asigura cazarea tuturor oaspeţilor începând cu
ora 18:00, astfel check-in-urile mai devreme de această oră se efectuează în funcţie de disponibilitatea din
ziua respectivă.
Check-out-ul se face cel târziu la ora 12.00, în ziua plecării (când cardurile magnetice de acces în cameră vor
fi dezactivate în mod automat).
Facilităţi copii:
(în cameră cu 2 adulţi):
Cameră DUBLĂ STANDARD TWIN sau DUBLĂ CU VEDERE LA MARE
Capacitate maximă: 2 adulţi şi 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0- 11.99 ani sau 2 adulţi şi 1 copil cu vârsta
cuprinsă între 12- 15.99 ani.
- Primul copil cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi masa în funcţie
de pachetul achiziţionat de adulţi fără a se acorda pat
suplimentar;
- Al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani neîmpliniţi achită 20% din pachetul achiziţionat adult şi se
acorda 1 pat suplimentar.
- Orice copil cu vârsta între 7-12 ani neîmpliniţi achită
50% din pachetul achiziţionat de adult şi se acorda 1
pat suplimentar;
- Copilul între 12-16 ani neîmpliniţi achită 70% din pachetul achiziţionat de adult şi se acorda 1 pat suplimentar;
Numărul maxim de paturi suplimentare care pot fi introduse în camerele duble standard sau în camerele
duble cu vedere la mare este 1 (unul).
Tariful patului suplimentar pentru copii între 0-7 ani neîmpliniţi, este de 20% din tariful pachetului achiziţionat
de adult pentru camerele duble standard şi camerele
duble cu vedere la mare.
Cameră DUBLĂ FAMILY CU VEDERE LA PISCINĂ şi
Cameră DUBLĂ FAMILY CU VEDERE LA MARE sau
APARTAMENTE ( 9 camere duble family vedere piscină
şi 11 duble family vedere la mare)
Capacitate maximă: 2 adulţi 2 copii cu vârsta cuprinsă

MAMAIA

între 1 şi 8 ani, desene animate, concursuri interactive
pentru toate vârstele, dar şi cu prăjituri şi sucuri proaspete de fructe.
• Acces la locurile de joacă pentru copii de la plajă şi
piscină cu jucării gonflabile şi tobogane.
• Parcare auto gratuită în limita disponibilităţii.
Pe toată perioada sezonului (iunie, iulie, august) masa
se va servi sub formă de bufet. Pentru perioadă mai
şi septembrie (după 10 septembrie) masa se va servi
a la carte.

între 0- 15.99 ani sau 3 adulţi şi 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0- 15.99 ani;
- Orice copil cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani (neîmpliniţi) beneficiază de gratuitate la cazare şi masa în funcţie de pachetul achiziţionat de adulţi;
- Orice copil cu vârsta cuprinsă între 7-12 ani (neîmpliniţi) achita 50% din pachetul achiziţionat de adult;
- Copilul între 12-16 ani (neîmpliniţi) achita 70% din
pachetul achiziţionat de adult;
- Orice persoană peste 16 ani este considerată adult
şi va achita 70% din pachetul achizionat de adult. Al
3-lea adult este acceptat doar în camerele duble Family Vedere Piscină şi Duble Family Vedere Mare sau
Apartamente.
În camerele Duble Family Vedere Piscina sau Dublă

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

Family Vedere Mare şi Apartamente nu se poate introduce pat suplimentar pentru că în acestea există deja
o canapea extensibilă.
IMPORTANT!!!! Turiştii sunt obligaţi să certifice vârsta copiilor printr-un act de identitate la check-in.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber -(acces gratuit la piscină numai pentru clienţii hotelului în intervalul orar 09.00-20.00, şezlonguri şi saltele la piscină în limita disponibilităţilor),
piscina exterioară pentru adulţi şi copii.
Obiective turistice
Plajă:
PRIVATĂ, largă nisipoasă şi intrare lină în mare.
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Tarife începând de la

124,88 lei

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă standard
yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii

HOTEL RIVIERA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul Riviera este situat la 70 m de Marea Neagră.
Adresă: Hotel Riviera, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
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Dotări generale: restaurant, parcare proprie -gratuită (în limita locurilor disponibile. nepăzită), loc de
joacă pentru copii -interior şi exterior, gratuit pentru clienţii hotelului, internet -wi-fi gratuit în spaţiile publice, păstrare obiecte de valoare, bar, terasă,
business center.
Săli de conferinţă: 3
Dotări camere: aer condiţionat, TV -LCD, minibar
-produsele din minibar sunt contra cost; se achita o garanţie în valoare de 100 lei/zi, baie cu duș
-cabina de dus Walk-In, internet -wireless gratuit,
uscător de păr, telefon, pat matrimonial, birou, ferestre panoramice izolate fonic, din podea până în
tavan. Accesul în camere se face pe bază de carduri
magnetice. Fumatul în camere este interzis. Cameră dublă corner, cameră dublă junior, family suite şi
master suite nu au balcon. Geamurile se deschid şi
au protecţie pe exterior.
Camere duble standard, cameră dublă VIP şi camera Studio VIP au balcon amenajat cu măsuţe şi
scaune.
Număr total camere: 215 Cameră dublă standard – 159 camere duble stan-

dard - cameră dublă cu vedere laterală la mare, pat
matrimonial 160 cm/200 cm, balcon dotat cu măsuţa şi două scaune de terasă;
Cameră dublă vip – 56 camere duble vip - cameră
dublă cu vedere frontală la mare, pat matrimonial
160 cm/200 cm, balcon dotat cu măsuţa şi două
scaune de terasă;
Camera studio vip – 14 camere studio vip - cameră
dublă cu o suprafaţă mai generoasă, are în componenţa pat matrimonial 160 cm/200 cm şi canapea
extensibilă 140 cm/200 cm, vedere laterală la mare,
balcon dotat cu măsuţa şi două scaune de terasă;
tipurile de camere descrise sunt disponibile la etajele 1 – 13 şi parter;
Cameră dublă corner – 2 camere duble corner - cameră dublă cu vedere laterală la mare, accesul către
patul matrimonial 160 cm/200 cm se realizează urcând o treaptă. Este situată la etajul 14 al hotelului;
Cameră dublă junior- 6 camere duble junior - cameră dublă cu vedere laterală la mare, aceasta are un
tavan foarte înalt de 3 metri sub formă de arcadă;
este situată la etajul 14 al hotelului.
Apartamente: 2 - Camera master suite – 2 camere master suite - apartament, cu vedere frontală la

completarea formularului „Fişa de anunţare a sosirii
şi plecării”.
Este interzisă cazarea oricărei persoane care nu posedă act de identitate.
Cazarea minorilor în vârstă de până la 18 ani este
permisă numai în cazurile în care aceştia sunt însoţiţi de părinţi sau de reprezentanţii legali.
Camerele se aloca la recepţia hotelului, în funcţie de
disponibilitate. Cererile de camere alăturate, preferinţe pentru etaj, pot fi garantate doar în funcţie de
disponibilitatea din ziua check-in-ului.
OASPEŢI SUPLIMENTARI ŞI MUSAFIRI: Turiştii pot
primi musafiri sau oaspeţi în camera între orele 8.00
am şi 18.00 pm, fără costuri suplimentare. În cazul
în care primiţi oaspeţi în intervarul 18.00 pm-8.00
am aceştia vor trebui să achite diferenţele de tarif pentru a III-a persoană şi să se înregistreze la
recepţie.
DISPUTE ŞI RECLAMAŢII:
Hotelul îşi rezerva dreptul de a debita cardul oaspeţilor săi independent de dorinţa lor, în cel puţin
următoarele cazuri: când nu s-au achitat serviciile consumate, când prin activitatea lor au produs stricăciuni sau distrugeri, când au plecat cu
obiecte care nu le aparţin şi au uitat să le achite la recepţie, şi când nu au anulat rezervarea la
termenele stabilite. Orice controversă, dispută
sau reclamaţie care ar putea să apară în urma
aplicării politicii hotelului se va rezolva pe cale
amiabilă, iar în cazul în care acest lucru nu este
posibil va intra sub jurisdicţia instanţelor judecătoreşti din Râmnicu Vâlcea. Hotelul îşi rezervă
dreptul de a refuza cazarea clienţilor în stare de
ebrietate sau nepoliticoşi şi turbulenţi care prin
atitudinea lor aduc prejudicii imaginii Riviera sau
deranjează alţi clienţi. Hotelul îşi rezervă dreptul
de a evacua din incinta complexului Riviera clienţii indezirabili. De asemenea ţinând cont de cele
menţionate mai sus hotelul îşi rezervă dreptul de
a îşi selecta clienţii.

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

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: Restaurantul Şago al hotelului Riviera
cu o capacitate de peste 350 locuri va invită să vă
delectaţi într-o ambiantă plăcută, cu o gamă largă
de produse din bucătăria tradiţională şi internaţională. Micul dejun se serveşte în sistem bufet suedez,
iar prânzul şi cina în sistem fisa cont „a la carte”.
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mare, format din cameră dublă cu pat matrimonial
180 cm/200 cm, living cu canapea extensibilă 140
cm/ 200 cm, chicineta dotată cu frigider, plita electrică, cuptor microunde. Cele două încăperi – cameră dublă şi living-ul sunt separate de uşă. Baia este
dotat cu cadă, doua lavoare, bideu. Este situată la
etajul 14 al hotelului.
Familiale: Camera family suite – 3 camere family
suite – tip garsoniera – vedere laterală la mare, este
formată din două încăperi (ce nu sunt separate de
uşă), se afla pat matrimonial 180cm/200 cm, canapea extensibilă 140 cm/200 cm, două televizoare,
chicineta dotată cu frigider, plita electrică, cuptor
microunde; baia este dotată cu cabina de dus walkin. este situată la etajul 14 al hotelului.
Observaţii:
Animalele de companie sunt acceptate (greutate
sub 20 kg) contra cost: 55.50 Lei/ zi/ animal de
companie.
HOTEL RIVIERA - POLITICI HOTELIERE ZIUA HOTELIERĂ, CHECK-IN, CHECK-OUT
Ziua hotelieră începe la ora locală 18:00 (ora la
care se poate efectua check-in). Ziua hotelieră
se încheie la ora locală 12:00 a doua zi (ora la
care se face check-out). Plata se face la checkin, pentru toată perioada de cazare, în cazul clienţilor care sosesc la hotel şi nu au o rezervare
achitată. Dacă clientul doreşte să efectueze late
check-out (în funcţie de disponibilitate), poate
să ocupe camera până la ora locală 19:00 achitându-se o taxă în valoare de 60% din tariful de
recepţie afişat. Persoanele care vor ocupa camera se vor prezenta la recepţie, în momentul
check-in-ului.
Având în vedere prevederile H.G. 237/2001 pentru
aprobarea Normelor cu privire la accesul, evidentă
şi protecţia turiştilor în structuri de primire turistice, turiştii au obligaţia de a prezenta la recepţie, în
momentul check-in-ului un act de identitate pentru verificarea corectitudinii informaţiilor, precum şi

Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic Dejun = 40.00 Lei/ zi/ persoană;
Prânz = 40.00 Lei/ zi/ persoană;
Cina = 40.00 Lei/ zi/ persoană.
Servicii masă copii (prânz şi cină):
- copiii 0- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii:
(în cameră cu 2 adulţi):
-copiii cu vârste până în 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare (dacă ocupa acelaşi pat cu părinţii),
precum şi acces gratuit la mic dejun. Copiii cu vârste între 7 - 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare (dacă ocupa acelaşi pat cu părinţii), şi se achita
mic dejun 33.30 lei/zi/copil.
Începând cu vârsta de 12 ani se achita pat suplimentar. Patul suplimentar se poate adăuga în cameră, în funcţie de disponibilitate, contra cost şi include mic dejun. Capacitatea maximă pentru paturi
suplimentare într-o cameră indiferent de tipul camerei este 1 (un) pat. Pentru copiii până în 3 ani, Hotel
Riviera poate oferi, la cerere şi contra cost, pătuţ de
copil (baby-cot). Se achita 33.30 lei/zi. Orice tip de
pat suplimentar sau pătuţ de copil este furnizat la
cerere şi trebuie să fie confirmat de Hotel Riviera.
CAMERĂ DUBLĂ
Capacitatea de cazare pentru camerele de tip DUBLA este 2 adulţi/3 adulţi şi copii, astfel: În cameră
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dublă Standard, VIP, Corner şi Junior se accepta următoarele structuri de acomodare a turiştilor:
-2 adulţi şi 1 sau 2 copii 0 - 7 ani neîmpliniţi - copiii
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără
pat suplimentar.
-2 adulţi şi 1 sau 2 copii 7 - 12 ani neîmpliniţi - fiecare copil achita 33.30 lei/zi, mic dejun inclus; fără
pat suplimentar.
-2 adulţi şi 2 copii: 1 copil 7 - 12 ani neîmpliniţi - achita 33.30 lei/zi, mic dejun inclus, fără pat suplimentar; 1 copil 0-7 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar.
-2 adulţi şi 1 copil peste 12 ani - se achita pat suplimentar cu mic dejun inclus.
-2 adulţi şi 1 copil peste 12 ani şi 1 copil 0 - 7 ani
neîmpliniţi - se achita 1 pat suplimentar cu mic dejun inclus pentru copil peste 12 ani; copilul 0-7 ani
neîmpliniţi are gratuitate la cazare şi mic dejun.
-2 adulţi şi 1 copil peste 12 ani şi 1 copil 7 - 12 ani neîmpliniţi - se achita 1 pat suplimentar cu mic dejun
inclus pentru copil peste 12 ani; se achita mic dejun 33.30 lei/zi pentru copilul 7 - 12 ani neîmpliniţi;
- al 3 lea adult achita pat suplimentar cu mic dejun.
- 3 adulţi şi 1 copil 0 - 7 ani neîmpliniţi - copilul beneficiază gratuitate la cazare şi mic dejun; al 3-lea
adult achita pat suplimentar cu mic dejun inclus;
- 3 adulţi şi 1 copil 7 - 12 ani neîmpliniţi - copilul
achita 33.30 lei/zi, mic dejun inclus; fără pat suplimentar; al 3-lea adult achita pat suplimentar cu
mic dejun inclus;
STUDIO VIP
În camera studio vip se accepta maxim 4 adulţi,
patul matrimonial are 160/200 cm, iar canapeaua
extensibilă are 140/200 cm.
În camera studio vip se accepta următoarele structuri de acomodare a turiştilor:
-2 adulţi şi 1 sau 2 copii 0 -7 ani neîmpliniţi – copiii
sunt gratuiţi la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar;
-2 adulţi şi 1 sau 2 copii 7 - 12 ani neîmpliniţi - 1
copil are gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat
suplimentar; al 2-lea copil achita 33.30 lei/zi/copil,
mic dejun inclus, fără pat suplimentar.
-2 adulţi şi 2 copii: 1 copil 7 - 12 ani neîmpliniţi - gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar; 1
copil 0-7 ani neimpliniti- gratuitate la cazare şi mic
dejun, fără pat suplimentar.
-2 adulţi şi 1 copil peste 12 ani - copilul beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat
suplimentar;
-2 adulţi şi 1 copil peste 12 ani ani şi 1 copil 0 - 7 ani
neîmpliniţi - copiii beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar;
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-2 adulţi şi 1 copil peste 12 ani ani şi 1 copil 7 - 12 ani
neîmpliniţi - se achita mic dejun 33.30 lei/zi pentru
copilul 7 - 12 ani neîmpliniţi; fără pat suplimentar.
-3 adulţi şi 1 sau 2 copii 0 - 7 ani neîmpliniţi - copiii au gratuitate la cazare cu mic dejun, fără pat
suplimentar;
-3 adulţi şi 1 sau 2 copii 7 - 12 ani neîmpliniţi - se
achita mic dejun 33.30 lei/zi/copil 7 - 12 ani neîmpliniţi;fără pat suplimentar.
- 3 adulţi şi 2 copii: 1 copil 7 - 12 ani neîmpliniţi - achita 33.30 lei/zi, mic dejun inclus, fără pat suplimentar; 1 copil 0-7 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat suplimentar.
-3 adulţi şi 1 copil peste 12 ani ani – se achita 44.40
lei pentru mic dejun pentru copil peste 12 ani; fără
pat suplimentar;
-al 4-lea adult în camera studio vip achita 44.40 lei
pentru mic dejun; fără pat suplimentar;
-4 adulţi şi 1 copil 0 - 7 ani neîmpliniţi – se achita
mic dejun 44.40 lei/zi pentru al 4-lea adult; copilul
are gratuitate la cazare şi mic dejun;
-4 adulţi şi 1 copil 7 - 12 ani neîmpliniţi – se achita
mic dejun 44.40 lei/zi pentru al 4-lea adult; se achita
mic dejun 33.30 lei/zi pentru copil 7 - 12 ani neimpiniti; fără pat suplimentar;
-4 adulţi şi 1 copil peste 12 ani – se achita pat suplimentar pentru copil peste 12 ani;se achita mic dejun
44.40 lei/zi pentru al 4-lea adult.
FAMILY SUITE ŞI MASTER SUITE
Capacitatea maximă în family suite şi master suite
este de 4 adulţi cu menţiunea că patul matrimonial are 180/200 cm, iar canapeaua extensibilă are
140/200 cm.
-2 adulţi şi 1 sau 2 copii 0 - 7 ani neîmpliniţi – copiii
au gratuitate la cazare şi mic dejun;

-2 adulţi şi 1 sau 2 copii 7 - 12 ani neîmpliniţi -copiii
au gratuitate la cazare şi mic dejun;
-2 adulţi şi 2 copii: 1 copil 7-12 ani neîmpliniţi şi 1
copil 0-7 ani neimpliniti- copiii au gratuitate la cazare şi mic dejun;
-2 adulţi şi 1 copil peste 12 ani - copilul are gratuitate
la cazare şi mic dejun;
-2 adulţi şi 1 copil peste 12 ani şi 1 copil 0 - 7 ani neîmpliniţi - copiii au gratuitate la cazare şi mic dejun;
-2 adulţi şi 1 copil peste 12 ani şi 1 copil 7 - 12 ani neîmpliniţi - copiii au gratuitate la cazare şi mic dejun;
-3 adulţi şi 1 sau 2 copii 0 - 7 ani neîmpliniţi - copiii
au gratuitate la cazare şi mic dejun;
-3 adulţi şi 1 sau 2 copii 7 - 12 ani neîmpliniţi – se
achita mic dejun 33.30 lei/zi pentru al 2-lea copil 7
- 12 ani neîmpliniţi;
-3 adulţi şi 2 copii: 1 copil 7 - 12 ani neîmpliniţi şi 1
copil 0-7 ani neîmpliniţi: copiii beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun.
-3 adulţi şi 1 copil peste 12 ani – copilul are gratuitate la cazare şi mic dejun;
-3 adulţi şi 1 copil peste 12 ani şi 1 copil 0 - 7 ani neîmpliniţi – copiii au gratuitate la cazare şi mic dejun;
-4 adulţi şi 1 sau 2 copii 0 - 7 ani neîmpliniţi – copiii
au gratuitate la cazare şi mic dejun;
-4 adulţi şi 1 sau 2 copii 7 - 12 ani neîmpliniţi – se
achita mic dejun 33.30 lei/zi/copil, mic dejun inclus;
-4 adulţi şi 2 copii: 1 copil 7 - 12 ani neîmpliniţi şi 1
copil 0-7 ani neîmpliniţi; copilul 7-12 ani neîmpliniţi
achită 33.30 lei/zi; copilul 0-7 ani neîmpliniţi are gratuitate la cazare şi mic dejun;
-4 adulţi şi 1 copil peste 12 ani – se achită pat suplimentar pentru copil peste 12 ani;
-al 5-lea adult – achita pat suplimentar.

73,80 lei

MAMAIA

Tarife începând de la

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă standard
yy aer condiţionat

HOTEL LIDO



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Hotelul este situat în partea de nord a staţiunii,
pe plajă.
Adresă: Hotel Lido, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Hotel Lido*** oferă turiştilor săi camere duble
şi garsoniere cu aer condiţionat, acces internet
wireless, parcare gratuită în limita locurilor disponibile.

Dotări generale:
Restaurant, parcare proprie - gratuită în limita disponibilităţilor, internet - wireless gratuit în recepţie,
hotelul are 5 nivele, lift, bar de zi.
Săli de conferinţă: 1 - o sală cu capacitate de 50100 locuri.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu cadă, balcon,
telefon, pardoseala cu gresie.
Număr total camere: 129
Duble: 106
Apartamente: 4 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor.
Familiale: 8 - două paturi twin şi două paturi suprapuse pentru copii.
Garsoniere: 11 - garsoniera dispune de pat matrimonial şi canapea extensibilă.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu
se admit animale de companie.

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

Servicii: Incluse în tarif: păstrarea obiectelor de valoare, acordarea de prim ajutor, servicii poştale, informaţii turistice, comenzi taxi, trezirea turiştilor;
Contra cost: servicii telefonice, închiriere jocuri.
Servicii masă: Se acordă în Restaurantul LIDO Mamaia - ZAHANA 33.
La mic dejun pentru un număr mai mare de 30 persoane se oferă bufet suedez. Prânzul şi cina se asigură în sistem fișă cont „a-la-carte” în baza sumei
de pe voucher.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 25.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 60.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 60.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masa copii: Copiii indiferent de vârstă achită
100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar;
- al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 7 - 11.99 ani
achită 40% din valoarea unui loc de cazare cu pat
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suplimentar asigurat;
- 1 copil cu vârsta peste 12 ani achită 40% din valoarea unui loc de cazare, cu pat suplimentar asigurat;
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 6.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar
asigurat;
- al treilea adult în cameră dublă achită 40% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
În cameră dublă familly, garsonieră şi apartament,
2 copii până în 18 ani, însoţiţi de 2 adulţi, au gratuitate la cazare.
În garsoniera al treilea adult are gratuitate la cazare.
În apartament al treilea şi al patrulea adult au gratuitate la cazare.
Fitness/Wellness/Sport:
Teren sport mixt - teren de tenis şi fotbal vis-a-vis
de hotel (contra cost).
Distracţie: Discotecă - lângă hotel.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.
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49,20 lei

MAMAIA

Tarife începând de la

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat
yy piscină

HOTEL AURORA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul Aurora**+ din Mamaia este amplasat în
sudul staţiunii, la 25 de metri de plajă şi câţiva
paşi de parcul Aqua Magic.
Adresă: Hotel Aurora, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Înălţându-se semeţ pe malul Mării Negre, în sudul staţiunii Mamaia, Aurora este un hotel de
2* SUPERIOR, care vă oferă facilităţi multiple.
Renovat complet, Hotelul Aurora este locul în
care vă puteţi bucura de linişte şi confort, camere moderne, mâncare bună şi servicii hoteliere fără cusur.

Dotări generale:
Restaurant -clasificat la 3 stele, cu aer condiţionat,
capacitate 600 locuri, parcare publică - cu plată, 150
locuri, loc de joacă pentru copii - situat între hotel şi
Restaurant AURORA, dotat cu echipamente securizate pentru că micuţii să se distreze în siguranţă,
internet - wireless, păstrare obiecte de valoare,3 lifturi moderne şi silenţioase, grupuri sanitare speciale
şi rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.
Cafe - barul amplasat în holul principal al Hotelului
Aurora, vă oferă o selecţie de băuturi alcoolice şi
non-alcoolice cunoscute, cafea, specialităţi calde,
terasă, bar (Piscina Aurora).
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, frigider, baie cu duș, balcon,
acces pe bază de cartela magnetică, mobilier nou,
mocheta.
Număr total camere: 339
Duble: 339
Zile gratuite de vacanţă: în perioada 05.05 -27.06
2019 plăteşti 6 nopţi şi stai 7, pentru cazare şi mic

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

dejun. Mesele se achită pentru întreg sejurul. Oferta Zile Gratuite de Vacanţa nu este valabilă pentru
programul Înscrieri Timpurii.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Gratuite: Primirea, păstrarea, expedierea corespondenței, păstrarea obiectelor uitate şi anunţarea turiştilor, păstrarea obiectelor de valoare, păstrarea
bagajelor, trezirea la ora solicitată, informaţii turistice şi culturale, internet wireless în tot complexul
Aurora (inclusiv în camere), accesul în incinta complexului Piscina Aurora (şezlonguri şi măsuţe asigurate în limita disponibilităţilor).
Piscina se va închide în caz de condiţii meteo nefavorabile (ploaie, furtună).
Contra cost: Servicii telefonice şi fax, comenzi taxi,
servicii poştale, servicii de spălătorie/curăţătorie.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul Aurora, ca-
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tegoria 3 stele, micul dejun în sistem bufet suedez,
(excepţie: când numărul turiştilor care servesc micul dejun este mai mic de 40), iar restul meselor în
sistem a la carte sau autoservire pe bază de card
valoric.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 lei / zi / persoană;
Prânz = 35.00 lei / zi / persoană;
Cina = 30.00 lei / zi / persoană;
Servicii masă copii:
- copiii 0- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Program de servire a mesei:
Mic dejun: 07.30-10.00
Prânzul şi Cina se pot servi oricând între 12.00
- 20.00.

24

copii în cameră dublă:
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0- 12 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat
suplimentar asigurat sau achita 50% din tariful de
cazare pentru un adult cu pat suplimentar asigurat;
- 1 copil peste 12 ani va achita pat suplimentar- 50%
din tariful de cazare pentru un adult.
- 2 copii peste 12 ani: primul copil achita 50% din
tariful de cazare pentru un adult cu pat suplimentar
asigurat, al doilea copil beneficiază de gratuitate la
cazare, fără pat suplimentar.
FACILITĂŢI MIC DEJUN COPII:
- copiii 0- 5 ani neîmpliniţi beneficiază de mic dejun gratuit;
- copiii între 5-12 ani neîmpliniţi vor achita 50% din
valoarea micului dejun.
- copiii peste 12 ani vor achita mic dejun integral.

Fişa cont se poate utiliza la Snack Bar** Piscina
Aurora şi Cafe Bar** Aurora.

Al treilea adult în cameră dublă achită 50% din valoarea unui loc de cazare şi micul dejun integral, cu
pat suplimentar asigurat.

Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi) - maxim 2

Este obligatorie prezentarea la recepţie a copiei

după certificatul de naştere al copiilor. Serviciile de
cazare şi masa pentru copii se asigură doar dacă
aceştia sunt trecuţi pe voucher.
Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber - acces gratuit. Piscina pentru
adulţi are o adâncime variabilă, între 1.10- 1.92 metri. Suprafaţa luciului de apă este de 250 mp. Tratarea apei se face cu sistem de ultrafiltrare şi cu minimul de clor cerut de Direcţia de Sănătate Publică.
Piscina pentru copii are o suprafaţă de 45 mp şi o
adâncime constantă de 0.7 m, pentru a se evita pericolul de accidentare. În plus faţă de piscina pentru
adulţi, cea pentru copii dispune de sterilizatoare UV
şi sistem de tratare a apei cu Ozon.
În cadrul Piscinei Aurora turiştii se pot delecta cu
băuturi răcoritoare şi îngheţată servite la barul special amenajat. Capacitatea complexului este de
150-200 de şezlonguri care, alături de umbreluţe
şi măsuţe, sunt dispuse de jur împrejurul piscinelor,
încântând privirile turiştilor cu un design deosebit.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

115,00 lei

MAMAIA

Tarife începând de la

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy
yy
yy
yy
yy

HOTEL DORNA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în nordul staţiunii, la 100
m de plajă.
Adresă: Hotel Dorna, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Modernizat în întregime în 2013, Complexul
Dorna oferă confort la standarde internaţionale, corespunzător categoriei de 3 stele.
Situat în nordul stațiunii Mamaia, în zona verde, la 100m de apa mării, Complexul Dorna are
o poziție privilegiată cu vedere spre lacul Siutghiol și spre Marea Neagră.
Întreg complexul este dispus în jurul unei exotice grădini interioare.
În imediata vecinătate a hotelului se află terenuri de minigolf și tenis și un spațios loc de
joacă pentru copii.
Turiştii care achiziţionează pachete cu All Inclusive vor primi gratuit pentru fiecare cameră:
2 şezlonguri, umbrela şi măsuţa pe plajă privată a hotelului.

aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
program de animaţie
plajă proprie

Dotări generale:
Restaurant - este format din salonul principal cu
o capacitate de 220 de persoane din care 120 locuri în interior şi 100 locuri pe terasa de la piscină,
parcare publică -gratuită în limita disponibilităţilor,
loc de joacă pentru copii, internet -wireless gratuit ,
păstrare obiecte de valoare, 3 nivele, bar la piscină
şi bar în restaurant - cu program, gradină exotică.
Hotelul dispune de plajă proprie (şezlongurile şi umbrele de pe plajă sunt contra cost pentru turiştii care
au achiziţionat pachete de cazare cu mic dejun şi
demipensiune), spaţiu de joacă pentru preşcolari.
Săli de conferinţă: 1 - 20-25 locuri
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV-LCD, minibar, seif, baie cu duș, balcon, internet -wireless, uscător de păr, telefon intern şi internaţional, pardoseala din gresie, plasă pentru insecte.
O parte dintre camere sunt dotate cu canapele extensibile, iar o parte cu fotolii extensibile, în acest fel
numărul persoanelor/camera putând fi suplimentat.
Camerele duble au o suprafaţă totală de 18 mp din
care baia are 3.5 mp. Apartamentele au o suprafa-

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

ţă totală de 43 mp din care baia are 3.5 mp şi este
dotată cu cabina de dus, sau 5.8 mp şi are cadă.
Număr total camere: 147
Duble: 142 - (pe fiecare nivel există 4 camere conexe).
Apartamente: 5 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Incluse în tarif: informaţii turistice, cultural-sportive, agrement, orarii, adrese; trezirea clienţilor la ora
solicitată; internet wireless; păstrarea obiectelor de
valoare (seif în dotarea camerelor); comenzi taximetre; păstrarea bagajelor; acces sala fitness; parcarea
autovehiculelor clienţilor hotelului este pusă la dispoziţie în PARCAREA CU LOCURI LIMITATE - proprietatea PRIMĂRIEI CONSTANTĂ. Hotelul NU rezervă,
NU asigura locuri de parcare şi nici NU percepe taxa
pentru parcare.
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Contra cost: servicii spălătorie, servicii poştale, servicii fax, vânzări cosmetice.
Servicii masă: Se acordă în Restaurantul Petit Jardin, categoria 3 stele,
Restaurantul „PETIT JARDIN” este format din salonul principal cu o capacitate de 220 de persoane
din care 120 locuri în interior şi 100 locuri pe terasa
piscinei.
Toate mesele sunt servite sub formă de bufet (bucătărie românească şi internaţională diversificată)
incluzând şi bufet de salate, fructe şi deserturi la
prânz şi cina. Menţionăm că în fiecare zi meniurile vor fi diversificate astfel încât pe parcursul unui
sejur turiştii să beneficieze de un meniu bogat şi
extrem de variat.
De asemenea hotelul oferă de 3 ori pe săptămână
cine tematice (grecească, italieneasca, orientală, românească, tex-mex) cu divertisment adecvat.
NOU: Bufet cu meniuri speciale pentru copii.
Băuturile alcoolice/non-alcoolice se servesc la barul
restaurantului în timpul meselor: băuturi alcoolice,
vin alb/roşu, bere (draft), răcoritoare/sucuri – acidulate şi neacidulate (mărci de prestigiu), cafea, ceai,
apă plată, apă minerală.
Vinul se serveşte doar în timpul meselor la barul
restaurantului.
Bar Piscina - ALL INCLUSIVE: (09.00 - 23.00) - apă,
cafea, ceai, răcoritoare, bere (băuturi autohtone),
băuturi alcoolice, cocktailuri. La barul de la PISCINA
nu se serveşte vin.
HOTELUL ÎŞI REZERVA DREPTUL DE A DECIDE ASUPRA SORTIMENTELOR DE BĂUTURI ŞI ALIMENTE
PE CARE LE VA OFERI TURIŞTILOR ÎN SISTEMUL
ALL INCLUSIVE.
Micul dejun este servit între orele: 08:00 – 10:00
Prânzul este servit între orele: 13:00 – 15:00
Cina este servită între orele: 19:00 – 21:00.
Turiştii care au optat pentru serviciile „all inclusive” şi „demipensiune+” au obligativitatea de a purta
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brăţara pe care o vor primi la cazarea în complex.
Produsele oferite în sistemul „all inclusive” şi „demipensiune+” se vor consuma numai în incinta COMPLEXULUI HOTELIER, în timpul sejurului.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- 2 copii între 0-7 ani (neîmpliniţi) beneficiază de
gratuitate, fără pat suplimentar asigurat sau achita 40% din pachetul unui adult cu pat suplimentar
asigurat;
- 2 copii între 7-12 ani (neîmpliniţi), achită fiecare
40% din pachetul achiziţionat de un adult şi se oferă
pat suplimentar.
A treia persoană peste 12 ani achită 70% din pachetul achiziţionat de adult, cu pat suplimentar asigurat.
De la facilităţile menţionate mai sus fac excepţie
ofertele speciale. În cazul acestor oferte taxarea
copiilor este menţionată sub tabelul de preţuri.
Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber -2. Accesul la cele două piscine
în aer liber pentru adulţi şi copii este gratuit în inter-

valul 9.00-19.00. Complexul oferă clienţilor (gratuit
- în limita disponibilităţilor): şezlonguri; umbrele şi
salteluţe. Nu se poate face rezervare de şezlong.
AGREMENT - Complexul Dorna va pune la dispoziţie, gratuit, următoarele posibilităţi de agrement:
mini terenuri de sport: baschet; badminton; volei;
2 mese de tenis; trambulina elastică; spaţiu joacă
preşcolari; loc de joacă pentru copii; sala fitness;
darts; biliard; remi şi table (în limita disponibilităţii);
fitness, zumba şi aqua gym la piscină.
Distracţie: ENTERTAINMENT - Animaţie pentru
copii în intervalul 11:00 - 13:00 şi 17:00 - 19:00. În
acest program se desfăşoară o serie de jocuri interactive, karaoke, spectacol de magie, dance party,
face painting, baloane modelate, clowni.
KARAOKE pentru copii şi adulţi; muzica live (instrumentala şi vocală) program specific în cursul cinelor
tematice; cursuri de dans; show-uri de dans, spectacole de teatru; animaţie; proiecţii de filme.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

85,40 lei

MAMAIA

Tarife începând de la

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă
standard parter

HOTEL METROPOL

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 70 m
de plajă, lângă Hotel Majestic.
Adresă: Hotel Metropol, staţiunea Mamaia,
cod 900001, jud. Constanța.
Dacă vă aflaţi în căutarea unei gazde ospitaliere şi accesibile pentru o super-vacanta la
mare, aţi ajuns unde trebuie şi anume la Hotel
METROPOL.

Dotări generale: Restaurant - categoria a II-a cu linie
de autoservire , parcare proprie - nepăzită, gratuită
în limita disponibilităţilor, păstrare obiecte de valoare -serviciu gratuit, terasă, bar de zi.
Dotări camere: Camerele duble standard: sunt situate la parter şi dispun de Tv, minibar şi baie proprie.
Camerele duble modernizate: dispun de Tv, minibar, aer condiţionat, baie proprie.
Camerele duble 3 stele: dispun de Tv, minibar, aer
condiţionat, baie proprie; au suprafaţa mai mare decât camerele modernizate şi cele standard.
Număr total camere: 200
Duble: 200
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii: Incluse în tarif: trezirea turiştilor, transmiterea de mesaje, predarea şi expedierea corespondentei, informaţii turistice, comenzi taxi.
Servicii masă: Se acordă în Restaurant Metropol,
categoria a II-a, în sistem bonuri valorice- linie de auInformaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)



toservire. Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 35.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 30.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
Mic Dejun: - copiii indiferent de vârsta achita 100%
din tariful pentru un adult;
Prânz şi Cină: - copiii 0- 12 ani neîmpliniţi 50% din
tariful pentru un adult; copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Bonurile valorice de la micul dejun inclus se pot folosi şi pentru prânz sau cina. Linia de autoservire
este pusă în funcţiune când sunt minim 30 de turişti
înscrişi la masă. Pentru mai puţin de 30 de turişti
înscrişi, masa se serveşte‚ „a la carte’’.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- copiii cu vârsta între 0-12 ani neîmpliniţi beneficiază
de gratuitate la cazare fără pat suplimentar asigurat şi
achita taxa de utilităţi în valoare de 7.32 Lei/ zi/ copil.
Patul suplimentar se va achita doar la recepţia hotelului.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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Tarife începând de la

113,87 lei

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă standard
yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

BICAZ PIRATES RESORT MAMAIA

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la aproximativ 5 m de plajă, în nordul Staţiunii Mamaia, la aproximativ 6
km de intrarea în staţiune dinspre Constanța.
Adresă: Hotel Bicaz, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Complexul hotelier Bicaz Pirates Resort Mamaia 3*** este un hotel tematic unic, în spiritul
aventurii, ideal pentru familiile cu copii. Hotelul
este situat în nordul staţiunii Mamaia, pe plajă, lângă hotelul Vega, într-o zonă deosebită,
cu verdeaţă, în care plaja este foarte largă, cu
nisip fin şi intrare lina în mare.
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Dotări generale:
Restaurant -250 locuri, loc de joacă pentru copii
-interior şi exterior, internet -wireless gratuit în tot
hotelul, parcare nepăzită, fără taxă.
Complexul este compus din două corpuri de clădire.
Terasa Pirates Island, cu vedere spre mare, oferă
răcoarea binemeritată şi potoleşte arşiţa, dar te
ţine conectat la aventura. Echipa de animatori te
provoacă la „duel”, atmosfera se încinge şi guşti
din plin bucuria de a trăi şi a te distra a unui pirat adevărat.
Jack’s Bar, situat în incinta hotelului şi complet
reamenajat, oferă o gamă largă de băuturi şi cocktail-uri speciale, locul unde piraţii regăsesc oricând
bună dispoziţie şi o”duşcă” adevărată.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, balcon,
uscător de păr, telefon, mocheta.
Camerele duble Privilege şi apartamentele Privilege
sunt renovate şi au vedere parţială la mare. Ele sunt
decorate tematic (fiecare cameră va aparţine unui
membru al echipajului de pirați – căpitan, navigator,



tunar). Camerele duble Superior beneficiază de un
nivel de confort și echipare similar camerelor privilege, dar nu au vedere la mare.
Număr total camere: 166
Duble: 158
Apartamente: 8 – apartamentul este compus din
dormitor cu pat matrimonial şi living cu canapea
extensibilă.
Observaţii: În momentul cazării turiştii vor primi brăţări pentru indentificare. Acestea trebuie purtate pe
întreaga perioadă a sejurului.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: Se acordă în unitatea restaurant Bicaz, categoria 3 stele. Micul dejun în sistem bufet
suedez, prânzul în sistem bufet în perioada 08.0721.08.2019 şi în sistem card valoric ‚’a la carte’’ în
celelalte perioade, cină în sistem card valoric „a la
carte”. Dotat cu aparatura performanta şi o echipă de bucătari renumiţi este locul ideal pentru o
aventură culinară. Simţurile vor exploda, papilele
gustative vor fi inundate de aromă, iar atmosfera
incendiara va desăvârşi o seară de neuitat.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:

MAMAIA

Mic dejun = 35.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 60.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 60.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
Prânz:
- copiii 0- 6.99 ani achita 50% din tariful pentru un
adult; În perioada 08.07- 21.08.2019, când prânzul
se serveşte în sistem bufet suedez, copiii beneficiază de gratuitate.
- copiii 7- 11.99 ani achita 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani achita 100% tarif adult.
Cină:
- copiii 0- 6.99 ani achita 50% din tariful pentru un
adult;
- copiii 7- 11.99 ani achita 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani achita 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
CAMERĂ DUBLĂ
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0- 6.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat
suplimentar asigurat sau achita 50% din tariful de
cazare pentru un adult, cu pat suplimentar asigurat;
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7- 11.99 ani achita

50% din tariful de cazare şi mic dejun pentru un
adult, se asigură un singur pat suplimentar;
- copiii cu vârsta peste 12 ani achita 100% din tariful de cazare şi mic dejun pentru un adult, cu pat
suplimentar asigurat.
Se acorda un singur pat suplimentar într-o cameră dublă.
APARTAMENT: maxim 4 persoane
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0- 6.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7- 11.99 ani benefici-

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

ază de gratuitate la cazare şi achita 50% din tariful
de mic dejun;
- copiii cu vârsta peste 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achita mic dejun integral.
- al treilea şi al patrulea adult beneficiază de gratuitate la cazare şi achita mic dejun integral.
Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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Tarife începând de la

86,25 lei

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă standard
yy
yy
yy
yy

HOTEL VICTORIA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în partea centrală a staţiunii, la circa 50 m de plajă şi 150 m de malul
lacului Siutghiol.
Hotelul este poziţionat perpendicular pe plajă,
astfel toate camerele au vedere laterală la mare.
Adresă: Hotel Victoria, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.

30

aer condiţionat
teren sport pe plajă
loc de joacă copii
plajă proprie

Dotări generale: restaurant - Victoria (600 locuri), restaurant Locanda (100 locuri), terasă (100 locuri) în
vecinătatea grădinii de vară, parcare proprie, loc de
joacă pentru copii, internet - wi-fi, păstrare obiecte
de valoare, 9 etaje, 2 lifturi, xerox, fax la recepţie, cameră de bagaje la recepţie, bar de zi, aer condiţionat
în restaurante şi hol, terase acoperite şi o generoasă
grădină de vară.
Dotări camere: aer condiţionat, TV-LCD, minibar, baie
cu duș, balcon, uscător de păr, mocheta, telefon. Camerele de la parter şi etajul I nu au balcon şi sunt
mai spaţioase, având o suprafaţă mai mare. Toate
camerele au vedere laterală spre mare.
Camerele duble superioare au mobiler nou şi băi
renovate.
Număr total camere: 337
Duble: 327 - din care 262 camere duble standard şi
65 camere duble superior
Apartamente: 10 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.

Nu se admit animale de companie.
Camerele în regim Single vor fi valorificate doar în
lunile mai, iunie şi septembrie.
DESCRIERE REGULI:
În incinta hotelului există un lounge, seara – în weekend începând cu orele 19:30 muzică piano bar.
Pe plaja hotelului sunt amplasate terenuri de joc
pentru adulți și copii.
În perimetrul hotelului și pe plaja privată a acestuia
există locuri de joacă pentru copii.
Pe plajă și pe terasa hotelului se desfăşoară activități zilnice de animație, pentru adulți și copii (echipa
de animație a hotelului).
Toţi turiştii vor avea locuri rezervate pe plajă, în funcție de numărul camerei. Acestea vor fi repartizate
de la recepție.
Primele rânduri de pe plajă vor fi rezervate pentru
camerele superior (etajele 8 și 9).
Pentru clienții ajunși în avans la cazare, oferim cameră de bagaje și vestiar pe plajă. Totodată, acestora li se va oferi câte un coktail alcoolic/nonalcoolic
de întâmpinare.
Ținuta de plajă este strict interzisă în incinta hote-

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
Victoria Resort pune la dispoziția turiștilor două restaurante și o terasă:
•• Restaurant Locanda cu o capacitate de maxim
100 locuri,
•• Restaurant Victoria cu o capacitate de 600 locuri
în interior.
•• Terasa cu 100 locuri în vecinătatea grădinii de vară.
Aici se pot servi doar băuturi sau meniu a la carte.
Toate mesele sunt servite sub formă de bufet - bucătărie românească și internațională diversificată,
cine tematice.
Băuturile alcoolice/non-alcoolice incluse în pachetele cu demipensiune și all inclusive se servesc la
barul restaurantului numai în timpul meselor. Hotelul își rezervă dreptul de decizie asupra sortimentelor de băuturi oferite care vor fi în regim self-service
și constă în: vin produs autohton alb/roșu – draft;
bere – draft; băuturi răcoritoare acidulate și neacidulate draft; cafea, ceai, apă plată și carbogazoasă.
Pentru pachetele All inclusive, băuturile enumerate
mai sus pot fi servite la barul de pe terasa hotelului
în intervalul orar 09:30 – 23:00.
Masa se poate servi între orele:
•• Mic dejun: 7.30 – 09.30
•• Prânz: 12.30 -14.30
•• Cina: 19.30 -21.30
•• Snack: 17:30 – 18:30
În lunile mai, iunie și septembrie masa se va servi
sub formă de bufet sau a la carte, în funcție de numărul de turiști din hotel.
În lunile Iulie şi August se vor comercializa numai pachete cu ALL INCLUSIVE, pachetele doar cu mic dejun
sau demipensiune nefiind acceptate în acest interval!
Turiștii care achiziționează pachete cu demipensiune
sau all inclusive vor purta obligatoriu brațara specifică fiecărui pachet. Numai pe baza acestor brațări se va face
accesul la bufet, restaurant, bar, plajă. În cazul pierderii
brațării, turistul va achita contravaloarea pentru înlocuire. Demipensiunea constă în mic dejun și prânz sau cină
și băuturi tip all inclusive. Pentru tipul mesei principale
se optează în momentul check in-ului la recepție, orice
modificare ulterioară nemaifiind posibilă.
PRODUSELE OFERITE ÎN SISTEMUL ALL INCLUSIVE
VOR FI CONSUMATE DOAR ÎN INCINTA COMPLEXULUI, PE PARCURSUL SEJURULUI, IAR PRODUSE-

LE OFERITE LA MASĂ SE VOR CONSUMA DOAR ÎN
RESTAURANT.

Mai și Septembrie (în funcţie de numărul de turişti)
masa se va servi à la carte.

Răcitoarele de tip minibar din camere nu au rol de
frigidere pentru alimente. Ele sunt încărcate cu băuturi răcoritoare pentru consum – contra cost.

Pachetele Cazare cu Mic dejun includ:
- Cazare cu mic dejun – în regim bufet;
- Băuturi non-alcoolice incluse doar în timpul micului dejun: sucuri acidulate draft- gama PEPSI (Pepsi,
7 UP, Mirinda, Prigat, Pepsi Twist), cafea, ceai și apă
de masă/carbogazoasă.
- Acces gratuit la locul de joacă
- Acces gratuit la internet wi-fi în complex (recepţie,
restaurante,bar) şi pe plaja acestuia;
- Acces gratuit la terenurile de sport: Tenis, fotbal, volei.

Locaţiile din jurul Complexului Victoria sunt private iar
depăşirea nivelului admis de sonorizare sau a orelor
limita sunt independente de administraţia hotelului.
Pachetele All Inclusive includ:
- Cazare cu masă – în regim bufet (mic dejun, prânz, cină)
- Băuturile alcoolice incluse: bere draft, vin draft –
alb/roșu.
- Băuturi non-alcoolice: sucuri acidulate draft –
gama PEPSI (Pepsi, 7 UP, Mirinda, Prigat, Pepsi
Twist), cafea, ceai și apă de masă /carbogazoasă.
Aceste băuturi incluse pot fi servite la barul restaurantului în timpul programului de masă (mic dejun 07:30
– 09:30/dejun 12:30 – 14:30/cină 19:30 – 21:30) şi
ulterior la barul de pe terasă ( între orele 09:30 – 23:00).
- Snack-uri între orele 17:30 – 18:30 – acestea se
vor servi în locuri special amenajate sub formă de
mini-pizza, snack-uri, produse de patiserie la snack
bar-ul situat în zona restaurantului sau a terasei.
- Acces gratuit la locul de joacă.
- Acces gratuit la terenurile de sport de pe plajă
- Acces gratuit pe plaja complexului cu asigurarea a
doua șezlonguri şi o umbrelă pentru fiecare cameră;
- Acces gratuit la internet wi-fi în complex (recepţie,
restaurante, bar) și pe plaja acestuia.
- Masa se va servi sub formă de bufet cu o sortimentație bogată, deserturi, fructe și înghețată. În lunile
Mai și Septembrie (în funcție de numărul de turiști)
masa se va servi à la carte.
Pachetele cu Demipensiune includ:
- Cazare cu masă – în regim bufet (mic dejun și
prânz /cină - se va opta pentru varianta mesei principale la check-in);
- Băuturile alcoolice incluse numai în timpul meselor: bere draft, vin draft –alb/roșu.
- Băuturi non-alcoolice incluse numai în timpul meselor: sucuri acidulate draft – gama PEPSI (Pepsi,
7 UP, Mirinda, Prigat, Pepsi Twist), cafea, ceai și apă
de masă /carbogazoasă.
Aceste băuturi incluse pot fi servite la barul restaurantului doar în timpul programului de masă (mic
dejun 07:30 – 09:30/dejun 12:30 – 14:30 sau cina
19:30 – 21:30) şi la barul de pe terasă în timpul mesei pentru care s-a optat la check-in.
Atenţie!!! După terminarea programului de masă (21.30)
pentru acest tip de pachet nu se mai servesc băuturi.
- Acces gratuit la locul de joacă
- Acces gratuit la terenurile de sport de pe plajă
- Acces contra cost pe plaja complexului – 15 lei/
zi/persoană – dacă se achită șezlongul pe întreaga
durată a șederii se aplică o reducere de 15%.
- Acces gratuit la internet wi-fi în complex (recepție,
restaurante, bar) și pe plaja acestuia
- Masa se va servi sub formă de bufet cu o sortimentație bogată, deserturi, fructe şi îngheţată. În lunile
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lului și a restaurantului.
În răcitoarele de tip minibar din camere este interzisă depozitarea de alimente. Ele sunt încărcate cu
băuturi răcoritoare pentru consum – contra cost.
Turiștii sunt direct răspunzători pentru obiectele din
inventarul camerei (ex: perdele, draperii, mobilier,
pahare, etc.)
Accesul în restaurant se va face în serii, pentru a evita aglomerația. Locurile la masă vor fi repartizate în
funcție de numărul camerei. Pe parcursul întregului
sejur, turiștii vor avea același loc .
Terasa va fi folosită pentru servirea meselor “a la
carte”, coffee break-uri și snack-uri .

Facilităţi copii:
(în camera cu 2 adulţi):
2 adulţi + 1 copil (0- 10 ani neîmpliniţi)
– copilul beneficiază de gratuitate la cazare şi masa
fără pat suplimentar, dacă solicita pat va achita 50%
din pachetul achiziţionat de adult.
2 adulţi + 1 copil ( 10-15 ani )
– copilul va achita 70% din pachetul achiziţionat de
adult şi beneficiază de pat suplimentar
2 adulţi + 2 copii (1 copil 0- 10 ani neîmpliniţi şi 1
copil 10 -15 ani)
– primul copil beneficiază de gratuitate la cazare şi
masa, iar al doilea va achita 70% din pachetul achiziţionat de adult, cu pat suplimentar.
2 adulţi + 2 copii ( 0- 10 ani neîmpliniţi)
– primul copil beneficiază de gratuitate la cazare şi
masa iar al doilea va achita 50% din pachetul achiziţionat de adult, cu pat suplimentar.
2 adulţi + 2 copii ( 10 - 15 ani)
– primul copil va achita 70% din pachetul achiziţionat de adult, cu pat suplimentar, iar al doilea va
achita 70% din valoarea mesei, fără pat suplimentar.
A 3-a persoană adultă sau copil peste 16 ani va achita 100% din valoarea pachetului achiziţionat de ceilalţi adulţi şi beneficiază de pat suplimentar.
* Capacitatea maximă a unei camere duble:
- maxim 3 adulţi - se asigura pat suplimentar pentru
al treilea adult contra cost.
- maxim 2 adulţi şi doi copii – copiii vor plăti conform facilităţilor de mai sus.
Apartamentul este pentru trei persoane.
- al treilea adult beneficiază de gratuitate la cazare
şi masa în funcţie de pachetul achiziţionat ;
- doi copii sub 10 ani beneficiază de gratuitate la cazare
şi masa în funcţie de pachetul achiziţionat de adult;
- un copil sub 10 ani beneficiază de gratuitate la cazare
şi masa în funcţie de pachetul achiziţionat de adult;
- doi copii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 15 ani : primul beneficiază de gratuitate, al doilea achita 70%
din valoarea mesei.
- un copil sub 10 ani şi unul cu vârsta 10-15 ani - ambii copii beneficiază de gratuitate la cazare şi masa.
Fitness/Wellness/Sport: -tenis, fotbal, volei.
Distracţie: biliard (contra cost)
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasa cu intrare lina în mare.
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Tarife începând de la

97,75 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy
yy
yy
yy

COMPLEX MEDITERANEAN

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Complexul este situat în zona centrală a staţiunii, vizavi de Clubul Scandinavia, lângă Hotel
Rex 5*, la circa 50 m de plajă.
Adresă: Vila 30, Clădire C1, Mamaia, Constanța, România
Situat în centrul staţiunii Mamaia, la doar
50 m de plajă, Complexul Mediteranean oferă 25.000 mp de confort şi distracţie.
Complexul este compus din 3 corpuri principale de clădire: Vila 30 4*; Hotel Mercur 3*; Hotel
Minerva 3*.
ESTE ABSOLUT OBLIGATORIE PURTAREA BRAŢĂRILOR PRIMITE LA CHECK-IN PENTRU A BENEFICIA DE FACILITĂŢILE COMPLEXULUI!
Complexul NU dispune de plaja proprie. Plaja
privată în apropiere contra cost.

32

Dotări generale:
Restaurant, parcare publică -nepazită - gratuită în
limita locurilor disponibile, loc de joacă pentru copii - zone exterioare de joacă pentru copii şi o zonă
interioară, Club ȘTRUMFI, internet-în complex.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV -LED, minibar, baie cu duș, balcon - cele de la parter sunt mai mici, internet - wireless gratuit, tâmplărie aluminiu cu geam termopan,
pardoseala din parchet. Accesul în camere permis
cu cartele magnetice.
Număr total camere: 298
Duble: 248 - camere duble standard- au suprafaţa
de 17,5 mp şi sunt dotate cu pat matrimonial/twin,
baie proprie, TV LED, aer condiţionat, minibar, internet wireless gratuit, de mare viteză. Accesul în
camere permis cu cartele magnetice. Capacitate
maximă: 3 adulţi
Apartamente: 12 - Apatamentele sunt situate în
Vila 30 – la etajele 1 şi 2, au o supratata de aproximativ 55 mp şi sunt formate dintr- un dormitor
şi un living, dotat cu pat matrimonial şi canapea
extensibilă, baie proprie cu cadă, TV LED, aer con-

aer condiţionat
piscină
teren sport
loc de joacă copii



diţionat, minibar, internet wireless gratuit, de mare
viteză, uscător de păr , halate de baie şi papuci de
unică folosinţă. Accesul în apartamente permis cu
cartele magnetice.
Garsoniere: 6 - sunt amplasate la parterul Vilei
30 – au o suprafaţă de aproximativ 35 mp şi sunt
dotate cu pat matrimonial şi canapea extensibilă, baie proprie, TV LED, aer condiţionat, minibar,
internet wireless gratuit, de mare viteză, uscător
de păr. Accesul în garsoniere este permis cu cartele magnetice. Garsonierele au terasă proprie cu
măsuţă şi scaune.
Familiale: 32 - 64 de camere duble comunicante,
din care 32 duble matrimoniale şi 32 duble twin.
Sunt formate dintr-o cameră cu pat matrimonial
şi o cameră de tip twin care comunica printr-o
uşă – capacitate maximă 3 adulţi sau 2 adulţi
şi 3 copii 0- 15.99 ani. Camerele sunt dotate cu
baie proprie, TV LED, aer condiţionat, minibar, internet wireless gratuit, de mare viteză. Accesul în
camere permis cu cartele magnetice. Camerele
duble family sunt împărţite în cele două hoteluri
Mercur şi Minerva.

MAMAIA

Zile gratuite de vacanţă: în perioadele 04.05- 20.06
& 11.09- 20.09.2019 vor fi valabile ofertele 5=6, 6=7
şi 10=12. Gratuitatea este oferită numai pentru serviciile de cazare, masa fiind achitată pentru întreg
sejurul conform grilei tarifare.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
Mic dejun - 25.00 Lei / zi / persoană
Demipensiune – mic dejun şi prânz sau cină 110.00 Lei / zi / persoană
All inclusive – mic dejun, prânz şi cină - 170.00 Lei
/ zi / persoană
Restaurantul vă stă la dispoziţie cu un meniu variat
din bucătăria tradiţională şi internaţională care vor
satisface orice preferinţă gastronomică, iar ca deşert: prăjituri, fructe şi îngheţată (la cină).
Micul dejun se serveşte în regim bufet între orele
07:30 – 10:00
- băuturi non-alcoolice incluse în timpul micului dejun: sucuri acidulate / neacidulate - gama Pepsi cafea, ceai şi apa de masă/carbogazoasă.
Clienţii au acces la piscinele complexului umbrele
şi şezlonguri la piscine în limita locurilor disponibile (alocarea şezlongurilor se face în ordinea sosirii
la piscină) – contra cost 15 Lei / persoana / zi , în
intervalul 08.00-20.00, doar pentru clienţii hotelului.
Sunt interzise rezervări pentru şezlonguri;
- parcare gratuită în limita locurilor disponibile;
- acces la locurile de joacă pentru copii; acces contra cost la terenurile de sport (volei /tenis/ fotbal)
– 50 Lei/oră – fără asigurare echipament,
- internet wireless gratuit
Demipensiune – mic dejun şi prânz sau cină – servite regim bufet
– mic dejun 07:30 – 10:00,
- prânz 13:00 – 15:00 sau cina 19:00 – 21:00, la checkin se va opta pentru varianta mesei principale.
Pentru turiştii care au optat pentru demipensiune
cina – vor servi cina din prima zi de cazare şi vor
termina cu cina din ultima zi de cazare, iar turiştii
care au optat pentru demipensiune prânz, prânzul
se serveşte începând cu a doua zi de cazare şi se
termină cu prânzul din ziua plecării.
Băuturile incluse numai în timpul meselor : băuturi
non-alcoolice - sucuri acidulate / neacidulate draft
– gama Pepsi, cafea, ceai, apa de masă / carbogazoasa: băuturi alcoolice- bere la draft, vinuri la draft
– alb / roşu, vodcă, aperitive alcoolice;
Clienţii au acces gratuit la piscinele complexului ,
umbrele şi şezlonguri la piscine în limita locurilor
disponibile (alocarea şezlongurilor se face în ordinea sosirii la piscină) în intervalul 08.00-20.00, doar
pentru clienţii hotelului. Sunt interzise rezervări pentru şezlonguri;
- parcare gratuită în limita locurilor disponibile;

- acces la locurile de joacă pentru copii; acces contra
cost la terenurile de sport (volei /tenis/ fotbal) – 50
Lei/oră – asigurare echipament în limita disponibilului,
- internet wireless gratuit
Turiştii care au optat pentru demipensiune prânz
sau cina au obligativitatea de a purta brăţara pe
care o primesc la cazare pe perioada sejurului,
În lunile Mai şi Septembrie (după 15 Septembrie)
masa se va servi a la carte.
Nu este permisă folosirea prosoapelor din cameră
la piscină sau plajă
Nu este permis accesul în complex cu animale de
companie
All Inclusive – mic dejun, prânz şi cina – servite
regim bufet
- mic dejun 07:30 – 10:00,
- prânz 13:00 – 15:00,
- cina 19:00 – 21:00.
Pentru turiştii care au achiziţionat pachetul all inclusive servesc cina în prima zi de cazare, mic dejun, dejun şi cina în următoarele zile ale sejurului,
iar în ziua plecării (check-out) beneficiază de mic
dejun şi dejun.
Băuturile incluse numai în timpul meselor: băuturi
non - alcoolice - sucuri acidulate / neacidulate draft
– gama Pepsi, cafea, ceai, apă de masă / carbogazoasă: băuturi alcoolice - bere la draft, vinuri la draft
– alb / roşu, vodcă, aperitive alcoolice;
Barul all inclusive de la piscină funcţionează între
orele 09.00 – 19:00.
Produsele oferite la mic dejun, dejun şi cină se vor
consuma doar în interiorul restaurantului pe parcursul desfăşurării mesei.
Clienţii au acces gratuit la piscinele complexului ,
umbrele şi şezlonguri la piscine în limita locurilor
disponibile (alocarea şezlongurilor se face în ordinea sosirii la piscină), în intervalul 08.00-20.00, doar
pentru clienţii hotelului. Sunt interzise rezervări pentru şezlonguri;
- parcare gratuită în limita locurilor disponibile;
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- acces la locurile de joacă pentru copii;
- acces gratuit la terenurile de sport (volei / tenis
/ fotbal ) – asigurare echipament în limita disponibilului,
- internet wireless gratuit
Turiştii care au achiziţionat pachet all inclusive au
obligativitatea de a purta brăţara pe care o primesc
la cazare pe perioada sejurului.
În lunile Mai şi Septembrie (după data de 15 Septembrie) masa se va servi a la carte.
Nu este permisă folosirea prosoapelor din cameră
la piscină sau plajă
Nu este permis accesul în complex cu animale de
companie
HOTELUL ÎŞI REZERVA DREPTUL DE A DECIDE
ASUPRA SORTIMENTELOR DE BĂUTURI ŞI ALIMENTE PE CARE LE VA OFERI TURIŞTILOR ÎN SISTEMUL’’ALL INCLUSIVE’’.
PRODUSELE OFERITE ÎN SISTEMUL ’’ALL INCLUSIVE’’ SE VOR CONSUMA DOAR ÎN INCINTA COMPLEXULUI, ÎN TIMPUL SEJURULUI. PRODUSELE
OFERITE LA MIC DEJUN, PRÂNZ ŞI CINA SE VOR
CONSUMA DOAR ÎN INCINTA RESTAURANTULUI PE
PARCURSUL DESFĂŞURĂRII MESEI
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
CAMERĂ DUBLĂ STANDARD 1 copil 0 – 11.99 ani:
– copilul beneficiază de gratuitate la cazare şi masă
în regimul pachetului achiziţionat de adulţi, fără pat
suplimentar asigurat. Dacă se solicicită pat suplimentar se va achita 45% din valoarea pachetului
achiziţionat de adult;
1 copil 12 – 15.99 ani:
- achită 75 % din pachetul achiziţionat de adult şi
beneficiază de pat suplimentar
1 copil 16 - 17.99 ani sau a 3 - a persoană adultă
în cameră dublă standard achita 75% din pachetul achiziţionat de adult şi beneficiază de pat su-
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- al 2- lea şi al 3-lea copil achită 75% din valoarea
pachetului achiziţionat de adult.
2 adulţi şi 1 copil 0 - 11.9 ani+ 2 copii 12- 15.99 ani:
- copilul 0 - 11.99 ani beneficiază de gratuitate la
cazare şi masă,
- primul copil 12 - 15.99 achită 45% din valoarea
pachetului achiziţionat de adult, iar al doilea achită 75%.

plimentar.
2 adulţi + 2 copii 0 – 11.99 ani:
– primul copil beneficiază de gratuitate la cazare
şi masă;
– al doilea copil achită 45 % din pachetul achiziţionat de adult, pat suplimentar asigurat;
2 adulţi + 2 copii: 1 copil între 0 – 11.99 ani şi 1 copil 12- 15.99 ani:
– copilul 0- 11.99 ani beneficiază de gratuitate la
cazare şi masă
- copilul 12- 15.99 ani achită 75% din pachetul achiziţionat de adult ,cu pat suplimentar asigurat;
2 adulţi + 2 copii 12- 15.99 ani:
– primul copil achită 75 % din valoarea mesei achiziţionate de adult.
– al doilea copil achită 75 % din pachetul achiziţionat de adult, cu pat suplimentar asigurat;
CAMERĂ DUBLĂ FAMILY 2 adulţi + 2 copii 0 – 11.99 ani:
– cei doi copii beneficiază de gratuitate la cazare
şi masa conform pachetului achiziţionat de adult.
2 adulţi + 2 copii: 1 copil între 0 – 11.99 ani şi 1 copil 12- 15.99 ani:
– copilul 0- 11.99 ani beneficiază de gratuitate la
cazare şi masă conform pachetului achiziţionat de
adult,
- copilul 12- 15.99 ani achită 30% din valoarea pachetului achiziţionat de adult.
2 adulţi + 1 copil 12- 15.99 ani:
- copilul achită 30 % din valoarea pachetului achiziţionat de adult;
2 adulţi + 2 copii 12- 15.99 ani:
– primul copil achită 30 % din valoarea pachetului
achiziţionat de adult,
- al doilea copil 12- 15.99 ani achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult.
2 adulţi + 3 copii 0- 11.99 ani:
- doi copiii beneficiază de gratuitate la cazare şi
masă
- al 3-lea copil achită 30% din valoarea pachetului
achiziţionat de adult
2 adulţi + 3 copii 12- 15.99 ani:
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- primul copil achită 30% din valoarea pachetului
achiztionat de adult;
- al 2- lea şi al 3-lea copil achită 50% din valoarea
pachetului achiziţionat de adult.
2 adulţi şi 1 copil 0-11.9 ani + 2 copii 12- 15.99 ani:
- copilul 0- 11.99 ani beneficiază de gratuitate la
cazare şi masă,
- primul copil 12-15.99 achită 30% din valoarea pachetului achiziţionat de adult, iar al doilea achită 50% .
2 adulţi şi 2 copii 0-11.99 ani + 1 copil 12- 15.99 ani:
- copiii 0-11.99 ani au gratuitate, iar copilul 12-15.99 ani
achită 50 % din valoarea pachetului achiziţionat de adult.
1 copil 16- 17.99 ani sau a 3 - a persoană adultă
achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de
adult cu pat suplimentar.
GARSONIERA 4* VILA 30 2 adulţi + 2 copii 0 - 11.99
ani:
– cei doi copii beneficiază de gratuitate la cazare
şi masa conform pachetului achiziţionat de adult
2 adulţi + 2 copii: 1 copil 0 - 11.99 ani neîmpliniți şi
1 copil 12 - 15.99 ani:
– copilul 0 - 11.99 ani beneficiază de gratuitate la
cazare şi masă conform pachetului achiziţionat de
adult,
- copilul 12 - 15.99 ani achită 75% din valoarea pachetului achiziţionat de adult.
2 adulţi + 2 copii 12 - 15.99 ani:
– primul copil achită 45% din valoarea pachetului
achiziţionat de adult
- al doilea copil achită 75% din valoarea pachetului
achiziţionat de adult
1 copil 16 - 17.99 ani sau a 3 - a persoană adultă
achită 80% din valoarea pachetului achiziţionat de
adult, cu pat suplimentar;
2 adulţi + 3 copii 0 - 11.99 ani:
- doi copii beneficiază de gratuitate la cazare şi masă
- al 3-lea copil achită 45% din valoarea pachetului
achiztionat de adult
2 adulţi + 3 copii 12 - 15.99 ani:
- primul copil achită 45% din valoarea pachetului
achiziţionat de adult;

APARTAMENT 4* VILA 30 2 adulţi + 1 copil 0 - 11.99 ani:
- copilul beneficiază de gratuitate la cazare şi masă,
conform pachetului achiziţionat de adult;
2 adulţi + 1 copil 12 - 15.99 ani:
- copilul achită 75% din valoarea pachetului achiziţionat de adult;
2 adulţi + 2 copii 0 - 11.99 ani neîmpliniţi:
- primul copil beneficiază de gratuitate la cazare
şi masă
- al doilea copil achită 45% din valoarea pachetului
achiziţionat de adult;
2 adulţi + 2 copii: 1 copil 0 - 11.99 ani şi 1 copil 12
- 15.99 ani:
- copilul 0 - 11.99 ani beneficiază de gratuitate la
cazare şi masă.
- copilul 12 - 15.99 ani achită 75% din pachetul achiziţionat de adult.
2 adulţi + 2 copii 12 - 15.99 ani:
- primul copil achită 45% din valoarea pachetului
achiziţionat de adult.
- al doilea copil achită 75% din valoarea pachetului
achiziţionat de adult.
2 adulţi + 3 copii 0 - 11.99 ani:
- un copil beneficiază de gratuitate la cazare şi masă
- al 2-lea şi al 3-lea copil achită 45% din valoarea
pachetului achiztionat de adult
2 adulţi + 3 copii 12 - 15.99 ani:
- primul copil achită 45% din valoarea pachetului
achiziționat de adult;
- al 2- lea şi al 3-lea copil achită 75% din valoarea
pachetului achiziţionat de adult.
2 adulţi şi 1 copil 0 - 11.9 ani + 2 copii 12 - 15.99 ani:
- copilul 0 - 11.99 ani beneficiază de gratuitate la
cazare şi masă,
- primul copil 12 - 15.99 achită 45% din valoarea
pachetului achiziţionat de adult, iar al doilea achită 75%.
1 copil 16 - 17.99 ani sau a 3-a persoană adultă
achită 80% din valoarea pachetului achiziţionat de
adult cu pat suplimentar.
VALORIFICAREA CAMERELOR ÎN REGIM SINGLE
(80% DIN TARIFUL UNEI CAMERE DUBLE) ESTE
PERMISĂ DOAR ÎN PERIOADELE : 04.05-20.06 &
01.09-20.09.2019.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber, teren
tenis, teren sport mixt
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.

87,98 lei

MAMAIA
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/ persoană / noapte /
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HOTEL MAJESTIC



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 50 m
de plajă.
Adresă: Hotel Majestic, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Situat în zona de nord a staţiunii Mamaia, la numai 50 de m de plajă, Hotelul Majestic Mamaia
şi-a cucerit un bine meritat renume ca fiind una
dintre locaţiile cele mai selecte de pe litoral.
COMPLEXUL MAJESTIC Mamaia este construit pe o suprafaţă de 27.000 mp.

Dotări generale:
Restaurant - cu specific naţional şi internaţional,
parcare proprie - gratuită în limita locurilor disponibile, nepăzită, loc de joacă pentru copii, păstrare
obiecte de valoare, lobby bar, bar la piscină, bar restaurant, presa internă şi internaţională.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV - PLASMA, minibar - (răcitor),
baie cu cadă - în apartamente, baie cu duș - în camere, balcon - 40 camere duble nu au balcon, internet - wireless, uscător de păr, telefon cu linie directă
(naţională şi internaţională), pardoseală cu gresie,
uscător rufe, cosmetice personalizate în baie, acces
în cameră pe bază de cartelă magnetică.
Număr total camere: 247
Duble: 226 - dintre care 160 camere cu pat matrimonial şi 66 camere cu două paturi. Capacitate: 2
adulţi şi 2 copii 0 - 14 ani (neîmpliniţi) sau 3 adulţi.
Cuprinde un spațiu deschis cu o suprafață de 20
mp, zonă pentru dormit cu pat matrimonial sau twin,
baie cu duș, alocarea se va face în funcție de disponibilitatea hotelului.
Apartamente: 13 - Apartamentul este compus
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din două camere: un dormitor cu pat matrimonial
şi un living spaţios cu canapea modulară extensibilă în care pot dormi 2 copii mai mici de 14 ani.
Apartamentul dispune de chicinetă dotată cu plită
electrică, cană electrică, chiuvetă, frigider, veselă
şi tacâmuri. Toate apartamentele sunt situate la
ultimul etaj (10) şi au vedere laterală spre mare şi
lacul Siutghiol. Capacitate: 2 adulţi şi 2 copii 0 - 14
ani (neîmpliniţi) sau 3 adulţi. Cuprinde un spațiu generos de 40 mp.
Garsoniere: 8 - Este mai spaţioasă decât cameră
dublă, incluzând şi o canapea modulară extensibilă
în care poate dormi 1 adult. Garsonierele sunt dispuse câte una pe fiecare etaj, au vedere frontală
spre mare şi dispun de o terasă spaţioasă. Capacitate: 2 adulţi şi 2 copii 0 - 10 ani (neîmpliniţi) sau
3 adulţi. Cuprinde un spațiu deschis cu o suprafață
de 25 mp.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
ESTE OBLIGATORIE PURTAREA BRAŢĂRILOR PRIMITE LA CHECK-IN PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIILE COMANDATE
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NU SE ACCEPTĂ ANIMALE DE COMPANIE
Pentru late check-out se va achita la recepţie contravaloarea unei jumătăţi de zi de cazare fără mic
dejun, la tariful de recepţie;
Hotelul nu accepta accesul cu produse alimentare
achiziţionate din exterior.
În cazul în care turiştii nu sosesc la hotel la data
menţionată pe voucher rezervarea se anulează, excepţie făcând situaţia în care turistul sau agenţia
(informată în prealabil de turist) informează în scris
hotelul în legătură cu acest aspect.
Cazarea se va face pe baza unui act de identitate
(inclusiv pentru copii) și a completării fișei de turist
la recepție.
Alocarea camerelor se face în funcție de disponibilitatea hotelului din ziua check-in-ului. Din acest
motiv nu putem garanta un anumit etaj, camere alăturate sau situate într-un anumit sector al hotelului.
Solicitările de acest gen sunt considerate preferințe
ale turiștilor pe care încercăm să le satisfacem în limita disponibilităților, fiind exclusă însă garantarea.
HOTELUL NU PERCEPE TAXĂ PENTRU PARCARE ŞI
NICI NU REŢINE LOCURI PENTRU TURIŞTI.

SERVICII ȘI FACILITĂȚI

Servicii:
SERVICII INCLUSE (gratuite): Parcare auto în limita
locurilor disponibile, Internet WI-FI în complex, Păstrarea obiectelor de valoare, Depozitarea şi păstrarea bagajelor, Pătuţ bebeluş la cerere, Muzică live și
program pentru copii, Două locuri de joacă situate
atât în interiorul hotelului, cât şi în exterior, Acces la
terenul de sport între orele 10.00-18.00 (echipamentele se asigură în limita articolelor sportive disponibile, iar utilizarea terenului se face cu prezentarea la
recepţie), Piscină exterioară încălzită pentru adulți
cu şezlong gratuit în limita disponibilului, Piscină
exterioară încălzită cu tobogan pentru copii, Umbrele, Hamac, Balansoar, gratuite la piscină în limita disponibilului, Acces la aparatele de fitness de
la piscină, Saună, Jacuzzi, Trezirea clienţilor la oră
solicitată, Comandă taxi, Jocuri divertisment (şah,
table, rummy, cărţi de joc, tenis de masă), Servicii individuale de curăţat haine şi călcat, Stand de presă,
Infomaţii turistice, cultural-sportive, adrese.
NOU! Modernizarea zonei spa
SERVICII OPȚIONALE (contra-cost): Salon de înfrumuseţare, Salon de masaj la piscină, Billiard, dartz,
Bar lobby hotel, Restaurante cu specific naţional şi
internaţional, Restaurant proţap, Cafenea & Narghilea, Apeluri naționale şi internaţional, Închiriere Săli
de conferinţă, Plaja proprie cu un număr maxim de
280 şezlonguri, care sunt puse la dispoziția turiștilor
contra-cost, indiferent de regimul de masă. Prețul
este 10 Lei/ zi/ persoană
.
Servicii masă:
Se acordă în Restaurant Majestic, categoria I:
SERVICIILE DE MASĂ, PENTRU CARE OPTEAZĂ
ADULŢII, SUNT OBLIGATORII ŞI IDENTICE ŞI PENTRU COPII
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Program regim masă:
Mic dejun bufet suedez (07.00 - 10.00)
Prânz bufet suedez (13.00 - 15.00)
Cină bufet suedez (19.00 - 21.00)
DEMIPENSIUNE (mic dejun + prânz + băuturi)
Micul dejun bufet suedez - include apă, ceai, cafea,
espresso, cappuccino, latte, băuturi răcoritoare.
Prânzul bufet suedez - include apă, ceai, cafea,
espresso, cappuccino, latte, băuturi răcoritoare,
băuturi alcoolice.
ALL INCLUSIVE (mic dejun + prânz + cina + băuturi)
Micul dejun bufet suedez - include apă, ceai, cafea,
espresso, cappuccino, latte, băuturi răcoritoare.
Prânzul bufet suedez*- include apă, ceai, cafea,
espresso, cappuccino, latte, băuturi răcoritoare,
băuturi alcoolice.
Cină bufet suedez - include apă, ceai, cafea,
espresso, cappuccino, latte, băuturi răcoritoare,
băuturi alcoolice.
- băuturi răcoritoare incluse - sucuri acidulate draft
din gama PEPSI (Pepsi, Mirinda, 7 UP).
- băuturi alcoolice incluse - bere draft, vin de masă
draft alb/roşu, lichior, vodcă.
Băuturile din gama PEPSI + bere draft, pot fi servite în
locurile special amenajate între orele 10.00 – 19.00.
La pachetul all inclusive cafeaua se poate servi nelimitat în timpul zilei, de la ora 07.00 – 21.00
Prânzul și cina se vor organiza tip bufet suedez pentru un număr minim de 70 persoane la masă. În cazul în care nu se va atinge acest număr se vor acorda bonuri echivalente valoric cu tarifele standard
său conform reducerilor aplicate prin programul ÎNSCRIERI TIMPURII sau oferte speciale ce pot fi consumate în cadrul restaurantului Majestic Mamaia.
La mesele principale (prânz și cină) sunt incluse
băuturile răcoritoare, băuturile alcoolice (bere draft,
vin alb / roșu draft, lichior, vodka). Aceste băuturi incluse pot fi servite la barul restaurantului NUMAI în
timpul programului de masă (dejun 13:00 – 15:00/
cină 19:00 – 21:00).

Toate mesele sunt servite sub formă de bufet
(bucătărie românească şi internaţională diversificată), incluzând produse culinare preparate
live, bufet de salate, fructe şi deserturi + surpriza
bucătarului (la prânz). Meniurile vor alterna astfel
încât pe parcursul unui sejur turiştii să beneficieze de un meniu bogat şi extrem de variat. În lunile
mai, iunie şi septembrie masa se va servi sub formă de bufet sau a la carte, în funcţie de numărul
de turişti din hotel.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- copiii (0 - 2 ani neîmpliniţi) au gratuitate la serviciile
de masă, şi nu este considerat primul copil.
- primul copil cu vârsta între 2 - 10 ani neîmpliniţi,
însoţit de 2 adulţi plătitori, beneficiază de gratuitate la cazare şi masa în regimul ales de adulţi (fără
pat suplimentar);
- pentru cel de-al doilea copil cu vârsta între 2 - 10
ani neîmpliniţi, se vor plăti serviciile de masă 50%,
iar la cazare are gratuitate cu condiţia cazării în acelaşi pat cu adulţii (fără pat suplimentar);
- copiii cu vârsta cuprinsă între 10 - 14 ani neîmpliniţi, beneficiază de 50% reducere la serviciile de
masă, iar la cazare au gratuitate cu condiţia cazării
în acelaşi pat cu adulţii (fără pat suplimentar);
- copiii peste 14 ani sunt consideraţi adulţi şi vor plăti serviciile de masa 100%, iar la cazare 50%, patul
suplimentar este obligatoriu;
Pentru patul suplimentar se va achita 50% din valoarea locului în cameră dublă, fără mic dejun.
(în cameră cu 1 adult):
- 1 adult şi un copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 10
ani neîmpliniți, vor fi cazaţi în cameră dublă în regim de single. Copilul beneficiază de gratuitate la
cazare şi masă;
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber - pentru
copii şi adulţi, acces gratuit, şezlonguri gratuite la
piscină în limita disponibilităţilor, zonă fitness, teren
de sport, saună exterioară, jacuzzi.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.

97,19 lei
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Tarife începând de la

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă vedere lac
yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

HOTEL COMANDOR

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

DESCRIERE

Hotelul este situat în nordul staţiunii, pe plajă.
Adresă: Hotel Comandor, staţiunea Mamaia,
cod 900001, jud. Constanța.
Hotel COMANDOR a fost renovat complet în
anul 2006, este amplasat ideal în partea de
nord a staţiunii Mamaia unde plajă este cea
mai lată din toată staţiunea, având majoritatea
camerelor cu vedere spre mare.

Dotări generale:
restaurant, parcare proprie -gratuită în limita locurilor disponibile, nepăzită, loc de joacă pentru copii
-acces gratuit, internet -gratuit în holul hotelului, animalele de companie acceptate -se achita 20% din
valoarea unui loc de cazare şi se prezintă la recepţie
actul de sănătate al animalului, păstrare obiecte de
valoare -gratuit, lift, bar de zi, bar la piscină, salon
coafura-frizerie.
Săli de conferinţă: 3 - cu capacitate de 30, 80 respectiv 160 locuri dotate cu: videoproiector, ecran,
flipchart, aer condiţionat, acces internet.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, seif -electronic, baie cu
duș, balcon, internet -gratuit, uscător de păr, telefon,
pardoseala din gresie antiderapantă.
Număr total camere: 126
Duble: 120 - dintre care 82 camere cu pat matrimonial şi 38 cu două paturi.
Apartamente: 6 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor, dispune
de terasă.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
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faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
contra cost: coafor-frizerie.
Servicii masă: se acordă în unitatea Restaurant Comandor categoria I, micul dejun în sistem bufet suedez; prânzul şi cina se servesc în sistem fișă cont:
Mic dejun = 25.00 Lei / zi / persoană;
Demipensiune (prânz sau cină) = 60.00 Lei / zi /
persoană;
Pensiune completă (prânz şi cină) = 100 lei/zi/
persoană.
Servicii masă copii:
- copiii 0- 7 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 7 ani 100% tarif adult.
Micul dejun se organizează în regim bufet pentru un
minim de 30 de persoane înscrise. Dacă sunt mai
puţin de 30 de persoane înscrise, clienţii vor servi
micul dejun în regim a la carte.
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Facilităţi copii:
(în cameră cu 2 adulţi):
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0- 7 ani (neîmpliniţi)
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără
pat suplimentar asigurat;
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0- 7 ani (neîmpliniţi): primul copil beneficiază de gratuitate la cazare
şi mic dejun, iar pentru al doilea copil se achita 50%
din tariful de cazare cu mic dejun pentru un adult cu
pat suplimentar asigurat;
- 1 copil între 7-12 ani (neîmpliniţi) achita 50% din
tariful de cazare şi mic dejun pentru un adult, cu pat
suplimentar asigurat;
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 7- 12 ani (neîmpliniţi): primul copil achita 50% din tariful de
cazare cu mic dejun pentru un adult cu pat suplimentar asigurat, iar pentru al doilea copil se
achita doar 50% din tariful de mic dejun şi nu se
acorda pat suplimentar;
- 1 copil între 12-16 ani (neîmpliniţi) achita 50% din
tariful de cazare pentru un adult cu pat suplimentar
asigurat şi micul dejun integral;
- copilul peste 16 ani este considerat adult şi nu beneficiază de reducere la cazare şi mic dejun.
Într-o cameră dublă se poate asigura un singur pat
suplimentar.
Turiştii sunt obligaţi să certifice vârsta copiilor, în

momentul cazării, printr-un act de identitate, dacă
doresc să beneficieze de facilităţile de mai sus.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber -pentru adulţi şi copii cu acces gratuit (între orele 08.00-20.00), salteluţa şi

pat la piscina-gratuite în limita disponibilităţilor,
sala fitness, jacuzzi, sala masaj, saună. Nu este
permisă folosirea prosoapelor din cameră la piscină sau pe plajă.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.

yy
yy
yy
yy

ZENITH CONFERENCE & SPA HOTEL

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în partea de nord a staţiunii,
direct pe plajă.
Adresă: Zenit Conference & SPA Hotel, staţiunea Mamaia, cod 900001, jud. Constanța.
O echipă tânără şi dinamică, cu o atitudine pozitivă dedicată nevoilor dumneavoastră vă sta
la dispoziţie 24 / 24 ore.Vă aşteaptă oricând să
fiţi unul dintre oaspeţii hotelului şi vor face tot
posibilul să vă îndeplinească toate aşteptările.
Indiferent de anotimp, la ZENITH CONFERENCE & SPA HOTEL, soarele încălzeşte mereu.

Dotări generale:
Restaurant - cu terasă, parcare proprie - 85 locuri
gratuite (în spatele hotelului), internet -gratuit wireless atât în spaţiile publice (inclusiv holuri, terase,
piscină şi plajă) cât şi în camere, 2 corpuri, parter şi
4 etaje, lift (ambele corpuri), bar de zi, lounge-bar.
Săli de conferinţă: 5 - Centrul de Evenimente “Zenith” este dotat cu tehnologie de ultima generaţie
şi toate facilităţile necesare, fiind compus din 5 săli
de conferinţă: Poseidon A (145 mp), Poseidon B (80
mp) şi 3 săli de conferinţă mai mici, gemene: Hermes, Orion şi Artemis (55 mp). Pereţii ce despart sălile sunt segmentaţi şi complet mobili, putând astfel
acomoda orice tip de eveniment.
Dotări camere:
Aer condiţionat - centralizat, TV -LED, minibar - (produsele din minibar sunt contra cost), seif, baie cu
duș - cabină de duș, balcon, internet, uscător de păr,
papuci de unică folosinţă, halat de baie, telefon, acces cu card magnetic. Pe balcon există 2 scaune
de terasă sau 2 scaune tip taburet, dacă balconul
este mai mic.
CAMERELE DUBLE STANDARD - nu au vedere la
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Prețuri disponibile
în agenție
aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
SPA



mare dispun de două paturi sau pat matrimonial şi
sunt situate în corpul Jupiter.
CAMERELE DUBLE JUNIOR STANDARD - nu au vedere la mare, dispun în plus faţă de camerele duble
standard de o canapea neextensibilă şi sunt situate
în corpul Jupiter.
CAMERELE DUBLE FAMILY au în plus 2 paturi suprapuse pentru copii cu vârsta între 2 - 14 ani neîmpliniţi şi sunt situate în corpul Jupiter, nu au vedere
la mare şi au balcon de 1 mp.
Toate camerele sunt mochetate. Holul camerei are
pardoseala din gresie. Toate spaţiile de cazare au
o suprafaţă de circa 22 metri pătraţi (sunt incluse
balconul şi baia).
Număr total camere: 290
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
ANEXA 2 LA CONTRACT nr ………………../………………….
PREZENŢA ANEXĂ ESTE OBLIGATORIU SĂ ÎNSOŢEASCĂ VOUCHERUL
NUMAI SEMNATĂ DE CLIENT ŞI DE AGENT ACEASTA ANEXA VALIDEAZĂ VOUCHERUL
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Mai jos sunt precizate reguli de comercializare şi
de conduită valabile în perimetrul proprietarii private “Zenith - conference & spa hotel”, elaborate
şi implementate din respect faţă de oaspeţi şi faţă
de confortul acestora, dar şi în spiritul respectului
reciproc. Nerespectarea acestora poate activa dreptul legal al proprietarului şi / sau managementului
hotelului de a selecta clientelă.
A ) CAZARE:
1. Din raţiuni comerciale şi sanitare, categoric nu
se admite introducerea în incinta hotelului şi depozitarea în cameră sau pe balcoane a mâncărurilor şi băuturilor aduse din exterior. Utilizarea echipamentelor de gătit / încălzit în camerele de hotel
este strict interzisă. Hotelul îşi rezerva dreptul de a
evacua din hotel persoanele care aduc şi utilizează
astfel de echipamente.
2. Spaţiile de cazare din Corpul Jupiter au următoarele caracteristici: suprafaţa totală este de cca.
22mp (incluzând baia şi balconul ). Baia dispune
de cabină de duș cu uşi glisante, vas wc, chiuvetă,
oglindă pe tot peretele, uscător de păr, cosmetice.
Holul de intrare şi baia au pardoseală placată cu
gresie. Camera este mochetată şi dispune de perdele şi draperie. Balconul are două scaune de terasă
sau două taburete în camerele în care balconul este
mai mic. În toate camerele sunt televizoare LED conectate la reţea TV cablu, două fotolii / o canapea
şi o măsuţă. Amenajarea şi dotarea camerei este
luminoasă şi colorată, asigurând confort şi ambianţa plăcută. Dispune de sistem de condiţionare a
aerului pe principiul a două sezoane, cald sau rece.
3. În camere nu există frigidere casnice, ci numai
mici răcitoare hoteliere, tip MINIBAR, destinate
exclusiv păstrării băuturilor miniaturale, specifice
acestui tip de serviciu. Răcitoarele minibar nu sunt
în măsură să păstreze alimente, cu atât mai mult nu
pot asigura păstrarea alimentelor pentru sugari şi
copii mici. Având în vedere că echipamente permit
numai păstrarea băuturilor ofertate pentru consum,
minibarurile din camere sunt încărcate cu băuturi
răcoritoare diverse, bere, vinuri, miniaturi băuturi
spirtoase. Toate aceste produse sunt precizate în
fişa de consum a minibarului, iar scoaterea acestora din răcitor (în vederea eliberării răcitorului pentru alte scopuri) va fi considerată ca şi intenţie de
consum a băuturilor, această situaţie determinând
încărcarea valorii produselor lipsă din minibar în
contul camerei, solicitându-se clientului achitarea
acestora.
4. Corpul de cazare Jupiter dispune în fiecare cameră de casete de valori cu introducere de cod personal. Oaspeţii sunt rugaţi să depună valorile pe care
le au cu ei în aceste casete. Administraţia hotelului
nu răspunde de obiectele sau valorile uitate, pierdute, nesupravegheate sau neprotejate, oriunde s-ar
întâmpla dispariţia acestora, în incinta hotelului sau
perimetrul exterior al proprietăţii.
5. Camerele duble standard, standard junior şi family nu dispun de vedere către mare şi sunt localizate
exclusiv în corpul JUPITER.
6. Potrivit procedurilor de lucru ale Hotelului, repartizarea camerelor se poate face numai cu o seară înainte,

sau chiar în dimineaţa intrării clienţilor, în funcţie de
structura şi numărul camerelor similare ce urmează a
fie eliberate (check-out) în ziua respectivă.
7. Ora de începere a zilei hoteliere “check-in”, categoric nu poate fi decât de la ora 16.00 şi ora de
eliberare a camerei “check-out”, categoric nu poate
fi mai târziu de ora 12.00.
Tarifele pentru eliberarea târzie a camerei (“late
check-out”) sunt:
- între orele 12.00 - 15.00 – 30% din tariful de recepţie;
- între orele 15.00 - 18.00 – 50% din tariful de recepţie;
- după orele 18.00 - 100% din tariful de recepţie;
Sunt fără acoperire şi numai pe răspunderea agenţiei de turism acele promisiuni făcute clienţilor privind
posibilitatea de preluare a camerei mai devreme de
ora 16:00, sau eliberarea mai târziu de ora 12:00,
sau că vor avea camere alăturate de prieteni sau
rude, sau că vor primi camera la un anumit etaj/
corp al hotelului.
Orice solicitare în afară precizărilor contractuale
poate rămâne ca o simplă opţiune, pe care încercăm să o satisfacem numai în limita posibilităţilor
şi disponibilităţilor, FIIND EXCLUSĂ GARANTAREA,
sens în care Agenţia de turism accepta şi recunoaşte că Hotelul este exonerat de orice răspundere în
raport cu acei clienţi care au primit garanţii ce exced
condiţiile contractului.
8. Nu se onorează nicio cerere de pat suplimentar
în cameră “dublă standard”. În aceste camere sunt
admise doar 2 persoane adulte şi un singur copil de
maxim 4 ani în acelaşi pat cu părinţii. În camerele
“duble standard junior” sunt admise doar 2 persoane
adulte şi un singur copil de maxim 8 ani, care are la
dispoziţie o canapea neextensibilă. Camerele duble
family sunt destinate cazării a 2 adulţi şi maxim 2
copii cu vârsta de până la 14 ani, pentru care sunt
disponibile două paturi suprapuse.
B ) RESTAURANT
1. Serviciile de masă plătite în avans (micul dejun şi
demipensiune PRÂNZ) se servesc exclusiv în regim
bufet în perioada de sezon estival (01.06 - 15.09
pentru micul dejun şi 24.06 - 31.08 pentru masa de
prânz), iar în extrasezon şi sezoanele intermediare
se poate organiza bufet numai cu condiţia întrunirii numărului minim de 40 de persoane înscrise la
acest tip de masă. În cazul în care numărul minim de
participanţi pentru bufet nu este întrunit mesele se
servesc “la farfurie”, în regim “a la carte”, însă strict
în limita bugetului alocat.
2. Din raţiuni comerciale şi sanitare, categoric nu se
permite introducerea şi consumul în spaţiile publice
ale hotelului, terase, bar, restaurant, piscina a mâncărurilor şi băuturilor aduse din exterior. Managementul îşi rezerva dreptul de a solicita persoanelor
aflate în această ipostază să părăsească de îndată
aceste spaţii.
3. Servirea meselor în regim bufet plătite în avans se
face numai între anumite ore: mic dejun 07.00 - 10.00,
prânz 12.30 -14.30. Principiul bufetului este acela al
consumului fără restricţii de structura sau cantitate a
preparatelor, însă exclusiv pe durata alocată şi exclu-

siv în spaţiul alocat. Pe durata sejurului, la mesele tip
bufet, inclusiv micul dejun, nu este permisă scoaterea
preparatelor sau băuturilor din perimetrul spaţiilor alocate servirii mesei. Pentru cazurile excepţionale medicale se adresează şefului de sală.
4. Accesul în restaurant în vederea servirii meselor
în regim bufet (micul dejun şi prânz) se face în baza
tichetelor de masă primite de la recepţia hotelului
şi a listelor nominale, prin verificarea numelui şi numărului camerei ocupate.
5. Prânzul în regim bufet se organizează în restaurantul Jupiter şi include: 2 variante supa / ciorba,
8-10 tipuri salate, 4-6 tipuri preparate principale, 3-4
tipuri garnituri, 3 variante deşert, la fiecare masă beneficiind de câte două (2) jetoane / adult şi un (1)
jeton / copil pentru orice băuturi la alegere dintre:
apă plată / carbogazoasa 500 ml, băuturi acidulate
500 ml, băuturi neacidulate 500 ml, bere 500 ml.
6. Suplimentul de demipensiune se comercializează
conform numărului total de persoane (inclusiv copii) ocupante ale camerei. Nu se acceptă vânzarea
parţială din total număr ocupanţi camera. Pentru
copii sunt reduceri aplicabile în funcţie de vârstă.
7. Pentru servicii de masă “a la carte” puteţi rezerva
mese în avans, iar comenzile pot fi preluate în restaurant, pentru dejun între orele 13.30 - 16.30 şi pentru
cină între orele 19.30 - 23.30.
C ) FACILITĂŢI:
1. Accesul la SPA-ul hotelului este permis exclusiv
persoanelor peste 16 ani, cu plată, în limita disponibilităţilor, în intervalul 08.00 - 20.00. SPA-ul dispune
de piscină exterioară, salină, jacuzzi, saună umedă,
saună uscată, duşuri aromatice, duș emoţional, cabinete de masaj (masajele se achită separat), fresh
bar (consumaţiile se achită separat), self fitness
corner şi terasă cu vedere directă la mare. Tariful
accesului la SPA este de: 25 lei / persoană / zi în
perioada 26 aprilie - 13 iunie 2019 şi 08 septembrie 2019 - 29 aprilie 2020, 30 lei / persoană / zi în
perioada 13 iunie - 04 iulie 2019 şi 25 august - 07
septembrie 2019 şi 40 lei / persoană / zi în perioada
05 iulie - 24 august 2019. Accesul la SPA se va face
folosind numai papucii şi halatul din camera ocupată, pe la recepţia spa de la etaj 1 şi numai în baza
achitării taxei precizate şi purtării obligatoriu a unor
brăţări de identificare pe toată durata zilei, în fiecare
zi braţările având o culoare diferită. Achitarea taxei,
intrarea în posesia braţărilor şi accesul, fără posiblitatea rezervării anticipate, se va face exclusiv pe
la la recepţia SPA-ului. Nu este permisă ieşirea din
spa pe la casieria plajă, ci exclusiv pe la recepţia SPA
Pe durata sezonului estival, în mod EXCEPŢIONAL
şi exclusiv oaspeţilor hotelului este admis numai
cu plata şi accesul separat doar la piscina exterioară a SPA-ului, în intervalul 09.00 -19.00. Accesul
separat la piscină se face exclusiv pe la casieria
plajă pe baza principiului «primul venit – primul servit», numai în limita şezlongurilor libere. Nu se admit
persoane în incinta piscinei numai pentru folosirea
bazinului, fără să fie loc liber pe şezlong. Este cu
desăvârşire interzis accesul persoanelor care nu au
brăţara corespunzătoare de la piscină către facilităţile spa-ului. Piscina dispune NUMAI de 60 de

Agenţilor de pază le este strict interzis să manevreze autoturisme sau să păstreze cheile de contact ale
celor parcate. Administraţia hotelului nu are nici o
responsabilitate privind eventuale pagube produse
propriilor vehicule, sau altora, prin manevrarea sau
parcarea neglijentă a acestora de către proprietari.
Recomandăm să se parcheze exclusiv în spaţii şi
locuri clar marcate. Nu trebuie ignorate semnele
specifice de circulaţie. Parcarea neregulamentară
determina asumarea de proprietar a amenzilor şi a
taxei de recuperare a vehicolului ridicat de organele
abilitate. Ridicarea autoturismului nu se reclamă la
recepţia hotelului, ci se apelează 112.
3. Conexiunea internet “wireless” este disponibilă
GRATUIT în camere şi în toate spaţiile publice ale
proprietăţii, inclusiv holuri, terase, piscină şi plaja.
Fiind o facilitate acordată gratuit, cu anumite limite
tehnice, nu poate fi garantată viteza şi constantă conexiunii în perioadele de maximă solicitare.
4. Este categoric interzis accesul animalelor de
companie oriunde în perimetrul proprietăţii, inclusiv pe terase, piscina sau plajă.
5. Activitatea teraselor şi restaurantelor din jurul
hotelului Zenith - conference & spa hotel nu se afla
sub administrarea hotelului, fiind activităţi private
independente. Respectarea de către aceste terase
a normelor şi regulilor de exploatare stabilite pentru
perioada estivală este la unica decizie a administratorilor acestor localuri, hotelul neputând fi răspunzător de abaterile acestora, respectiv depăşirea nivelului admis de sonorizare sau a orelor limita stabilite
legal. Administraţia hotelului face toate eforturile
să impună regulile generale, fără însă a constitui o
obligaţie şi răspundere o contractuală. Responsabilitatea asigurării respectării acestor norme aparţine
administratorilor şi eventuale reclamaţii adresaţi-le
organelor locale de control abilitate.
6. Membrii echipei operaţionale şi ai managementului hotelului sunt permanent şi deplin dedicaţi asigurării celor mai bune servicii. De aici şi aceasta
rigoare a prezentării condiţiilor de comercializare
şi a regulilor interne de conduită, care să nu lase
loc interpretărilor. Fără îndoială, greşeli pot fi făcute de angajaţii hotelului, iar exigenta şi aşteptările
unor oaspeţi pot fi peste limitele fizice ale spaţiilor
şi dotărilor hotelului, sau chiar şi peste nivelul standardelor asumate de hotel. În absolut toate situaţiile
veţi remarca o bună şi corectă comunicare, bazată
exclusiv pe onestitate şi dorinţa de a identifica o
soluţie de a rezolva eventuale nemulţumiri, în limita posibilităţilor. Însă, întotdeauna dialogul trebuie
purtat pornind de la premise corecte şi bazat pe un
real şi deplin RESPECT RECIPROC.
Nume în clar şi semnătura agent turism
Nume în clar şi semnătura client
Stampila agenţie
Dată:
CENTRUL DE EVENIMENTE ZENITH
Centrul de Evenimente Zenith este cel mai modern
centru de conferinţe şi evenimente de pe întreg litoralul ce este dedicat întâlnirilor personale sau de

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

afaceri. Pereţii ce despart sălile sunt segmentaţi şi
complet mobili, putând astfel acomoda orice tip de
eveniment.
Centrul beneficiază de o tehnologie de ultima generaţie cu toate facilităţile şi utilităţile necesare, garderoba, grupuri sanitare, foaier, patru video proiectoare simple pentru fiecare spaţiu şi unul rotativ cu
două poziţii, fiecare cu ecran de proiecţie fix şi conexiune VGA fie prin perete fie prin dozele de pardosea
care suplimentează nevoia de tehnologie prin prize
220, semnal audio prin RCA şi conexiune internet
prin cablu, dar şi wireless.
Dispune, deasemenea, de un centru special cu echipament emisie-recepţie prin infra-rosu pentru traducere simultană şi două microfoane wireless, patru
monitoare flatron pe suport rigid mobil în afară de
celelalte cinci fixe de pe coridoare pentru a suplimenta nevoia de vizibilitate.
Sălile sunt dispuse astfel: Poseidon A şi Poseidon
B combinate creează un spaţiu de 370 metri pătraţi
capabil să hosteze o gamă largă de evenimente fie
la nivel personal, fie corporate, celelalte trei săli “gemene” Hermes, Artemis şi Orion au multiple utilităţi,
pornind de la conferinţe cu un număr restrâns de
persoane, mic dejun, prânz de afaceri, spaţiu pentru board meeting. Adăugăm aici terasa Helios, un
spaţiu de 320 metri pătraţi care pentru o taxă adiţionala de închiriere poate fi folosită în exclusivitate
de dumneaoastra. Toate spaţiile pot fi combinate în
orice fel mulţumită pereţilor mobili anterior menţionaţi astfel încât posibilităţile sunt limitate numai de
imaginaţia fiecăruia.
Sălile POSEIDON A şi B
Sala Poseidon este o sală de conferinţe şi evenimente ultra-modernă, complet echipată cu tehnologie multimedia de ultimă oră, sistem de traducere
simultană, mobilier profesional de specialitate ce
poate fi adaptat şi configurat pt absolut orice tip
de solicitare.
Spaţiul poate fi utilizat ca o singură sală sau poate
fi împărţită în două săli separate.
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sezlong-uri care vor fi ocupate numai pe principiul
«primul venit - primul servit». Copii cu vârsta până
la 16 ani sunt acceptaţi numai însoţiţi de un adult.
Indiferent de vârsta persoanelor, tarifele pentru ocuparea unui şezlong sunt de: 20 lei / persoană / zi în
perioada: 26 aprilie - 13 iunie 2019 şi 08 septembrie
- 12 octombrie 2019, 25 lei / persoană / zi 14 iunie
- 04 iulie 2019 şi 25 august - 07 septembrie 2019 şi
35 lei / persoană / zi în perioada 05 iulie - 24 august
2019. Singura excepţie o fac copii cu vârsta până la
4 ani, care au acces gratuit la piscină, însă cu obligativitatea purtării de scutece speciale pentru piscină.
Tariful plătit pentru folosirea piscinei include obligatoriu ocuparea unui şezlong, prosop, acces la duşuri,
grupuri sanitare, bazin, ambianța muzicală, serviciu
de bar la şezlong (consumaţiile se achită separat).
Accesul la piscină se va face exclusiv pe la casierie
plajă, pe baza plății taxei precizate şi a unor brăţări
obligatoriu purtate pe toată durata zilei, în fiecare zi
braţările având o culoare diferită. Achitarea taxei şi
intrarea în posesia braţărilor se va face exclusiv la
casieria plajă, numai începând cu ora 09:00. De la
ora 07:00 până la 09:00 casieria plajă serveşte exclusiv oaspeţilor care au optat pentru plajă.
Hotelul administrează un sector de plajă concesionat, zona fiind amenajată cu şezlonguri şi umbrele, închirierea şezlongurilor fiind posibilă zilnic între
orele 07.00 şi 19.00. Tariful de închiriere a unui şezlong de plajă (tarif EXCLUSIV APLICABIL OASPEŢILOR HOTELULUI) este: gratuit în perioada 26 aprilie - 23 mai 2019 şi 22 septembrie - 30 septembrie
2019, 15 lei / loc / zi în perioada 24 mai - 13 iunie
2019 şi 08 septembrie - 21 septembrie 2019, 20 lei
/ loc / zi în perioadele 14 iunie - 04 iulie 2019 şi 25
august - 07 septembrie 2019, respectiv 25 lei / loc /
zi în perioada 05 iulie - 24 august 2019.
Umbrelele şi măsuţele pe plajă se asigură gratuit,
însă numai în limita disponibilităţilor. Asistenţilor
de plajă le este cu desăvârşire interzis să încaseze
taxele de închiriere şi să acorde saltele şi locuri fără
să le prezentaţi tichetul şi bonul fiscal primit de la
casieria plajă. Închirierea sezlong-urilor de plajă se
face prin achitarea taxei NUMAI LA CASIERIA PLAJĂ, în limita locurilor libere şi fără posibilitatea rezervării şi / sau platii în avans la casierie.
Lenjeria, prosoapele, halatele şi papucii sunt dedicaţi exclusiv utilizării în cameră. Se interzice categoric scoaterea acestora din cameră pentru utilizare
pe plajă sau la piscină. Exclusiv pentru accesul la
SPA puteţi utiliza halatele şi papucii din camera pe
care o ocupaţi, întorcând aceste obiecte în cameră.
Hotelul nu asigură prosoape pentru accesul la plajă.
2. Parcarea gratuită a autoturismelor persoanelor
cazate în hotel se poate face numai în spaţiul special dedicat din spatele hotelului, pe latura de nord, în
limita celor 85 locuri disponibile. Accesul este strict
controlat şi se acordă pe principiul “primul venit –
primul servit”, potrivit locurilor libere.
Nu pot fi rezervate locuri de parcare la recepţie sau
paznici. La ieşirea din parcarea hotelului, oricând pe
durata sejurului, locul de parcare nu poate fi reţinut,
la întoarcere accesul fiind posibil numai dacă mai
sunt locuri încă libere.

Capacitate Capacitate Capacitate
Theatre
U Shape
Stand Up
220
60
200
Capacitate Capacitate Capacitate
Poseidon
Theatre
U Shape
Stând Up
B
110
30
80
Facilităţi: video proiector, ecran de proiecţie – 4x3
(sala Poseidon A) şi 2.5x2 (sala Poseidon B), sistem
audio High Fidelity Audio, cabine traduceri simultane, internet WiFi.
Sălile HERMES, ARTEMIS ŞI ORION
Poseidon
A

Hermes

Orion
Artemis

Capacitate Capacitate Capacitate
Theatre
U Shape Stând Up
50
25
50
Capacitate Capacitate Capacitate
Theatre
U Shape Stând Up
50
25
50
Capacitate Capacitate Capacitate
Theatre
U Shape Stând Up
50
25
50

Facilităţi: video proiector, ecran de proiecţie 2x1.5,
sistem audio High Fidelity Audio, internet WiFi.
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SERVICII ŞI FACILITĂŢI

FACILITĂŢI:
1. Accesul la SPA-ul hotelului este permis exclusiv
persoanelor peste 16 ani, cu plată, în limita disponibilităţilor, în intervalul 08.00-20.00. SPA-ul dispune
de piscina exterioară, salina, jacuzzi, saună umedă,
saună uscată, duşuri aromatice, dus emoţional, cabinete de masaj (masajele se achita separat), fresh
bar (consumaţiile se achita separat), self fitness corner şi terasa cu vedere directă la mare. Tariful accesului la SPA este de : 25 lei/persoana/zi în perioada
26 aprilie - 13 iunie 2019 şi 08 septembrie 2019 - 29
aprilie 2020, 30 lei/persoana/zi în perioada 13 iunie
– 04 iulie 2019 şi 25 august – 07 septembrie 2019
şi 40 lei/persoana/zi în perioada 05 iulie – 24 august
2019. Accesul la SPA se va face folosind numai papucii şi halatul din camera ocupată, pe la recepţia
spa de la etaj 1 şi numai în baza achitării taxei precizate şi purtării obligatoriu a unor brăţări de identificare pe toată durata zilei, în fiecare zi braţările
având o culoare diferită. Achitarea taxei, intrarea în
posesia braţărilor şi accesul, fără posiblitatea rezervării anticipate, se va face exclusiv pe la la recepţia
SPA-ului. Nu este permisă ieşirea din spa pe la casieria plajă, ci exclusiv pe la recepţia SPA
Pe durata sezonului estival, în mod EXCEPŢIONAL
şi exclusiv oaspeţilor hotelului este admis numai cu
plata şi accesul separat doar la piscina exterioară
a SPA-ului, în intervalul 09.00-19.00. Accesul separat la piscina se face exclusiv pe la casieria plajă
pe baza principiului «primul venit – primul servit»
, numai în limita şezlongurilor libere. Nu se admit
persoane în incinta piscinei numai pentru folosirea
bazinului, fără să fie loc liber pe şezlong. Este cu
desăvârşire interzis accesul persoanelor care nu au
braţara corespunzătoare de la piscina către facilităţile spa-ului. Piscina dispune NUMAI de 60 de
sezlong-uri care vor fi ocupate numai pe principiul
«primul venit – primul servit ». Copii cu vârsta până
la 16 ani sunt acceptaţi numai însoţiţi de un adult.
Indiferent de vârsta persoanelor, tarifele pentru ocuparea unui şezlong sunt de: 20 lei/persoana/zi în
perioada : 26 aprilie - 13 iunie 2019 şi 08 septembrie
– 12 octombrie 2019, 25 lei/persoana/zi 14 iunie –
04 iulie 2019 şi 25 august – 07 septembrie 2019 şi
35 lei/persoana/zi în perioada 05 iulie – 24 august
2019. Singura excepţie o fac copii cu vârsta până la
4 ani, care au acces gratuit la piscină, însă cu obligativitatea purtării de scutece speciale pentru piscină.
Tariful plătit pentru folosirea piscinei include obligatoriu ocuparea unui şezlong, prosop, acces la duşuri,
grupuri sanitare, bazin, ambianta muzicală, serviciu
de bar la şezlong (consumaţiile se achita separat).
Accesul la piscina se va face exclusiv pe la casierie
plajă, pe baza platii taxei precizate şi a unor brăţări
obligatoriu purtate pe toată durata zilei, în fiecare zi
braţările având o culoare diferită. Achitarea taxei şi
intrarea în posesia braţărilor se va face exclusiv la
casieria plajă, numai începând cu ora 09:00. De la
ora 07:00 până la 09:00 casieria plaja serveşte exclusiv oaspeţilor care au optat pentru plaja.
Hotelul administrează un sector de plaja concesionat, zona fiind amenajata cu şezlonguri şi umbre-

cantitate a preparatelor, însă exclusiv pe durata alocată şi exclusiv în spaţiul alocat. Pe durata sejurului, la mesele tip bufet, inclusiv micul dejun, nu este
permisă scoaterea preparatelor sau băuturilor din
perimetrul spaţiilor alocate servirii mesei. Pentru
cazurile excepţionale medicale se adresează şefului de sală.

le, închirierea şezlongurilor fiind posibilă zilnic între
orele 07.00 şi 19.00. Tariful de închiriere a unui şezlong de plajă (tarif EXCLUSIV APLICABIL OASPEŢILOR HOTELULUI) este: gratuit în perioada 26 aprilie
– 23 mai 2019 şi 22 septembrie – 30 septembrie
2019, 15 lei/loc/zi în perioada 24 mai - 13 iunie 2019
şi 08 septembrie - 21 septembrie 2019, 20 lei/loc/zi
în perioadele 14 iunie – 04 iulie 2019 şi 25 august
– 07 septembrie 2019, respectiv 25 lei/loc/zi în perioada 05 iulie – 24 august 2019.
Umbrelele şi măsuţele pe plajă se asigura gratuit,
însă numai în limita disponibilităţilor. Asistenţilor
de plajă le este cu desăvârşire interzis să încaseze
taxele de închiriere şi să acorde saltele şi locuri fără
să le prezentaţi tichetul şi bonul fiscal primit de la
casieria plajă. Închirierea sezlong-urilor de plajă se
face prin achitarea taxei NUMAI LA CASIERIA PLAJĂ, în limita locurilor libere şi fără posibilitatea rezervării şi/sau platii în avans la casierie.
Lenjeria, prosoapele, halatele şi papucii sunt dedicaţi exclusiv utilizării în cameră. Se interzice categoric scoaterea acestora din cameră pentru utilizare
pe plajă sau la piscină. Exclusiv pentru accesul la
SPA puteţi utiliza halatele şi papucii din camera pe
care o ocupaţi, întorcând aceste obiecte în cameră.
Hotelul nu asigura prosoape pentru accesul la plajă.

Accesul în restaurant în vederea servirii meselor în
regim bufet (micul dejun şi prânz) se face în baza
tichetelor de masă primite de la recepţia hotelului
şi a listelor nominale, prin verificarea numelui şi numărului camerei ocupate.
Prânzul în regim bufet se organizează în restaurantul Jupiter şi include: 2 variante supa/ciorba, 8-10
tipuri salate, 4-6 tipuri preparate principale, 3-4 tipuri
garnituri, 3 variante deşert, la fiecare masă beneficiind de câte două (2) jetoane / adult şi un (1) jeton /
copil pentru orice băuturi la alegere dintre: apă plată/carbogazoasa 500 ml, băuturi acidulate 500 ml,
băuturi neacidulate 500 ml, bere 500 ml.
Suplimentul de demipensiune se comercializează
conform numărului total de persoane (inclusiv copii) ocupante ale camerei. Nu se acceptă vânzarea
parţială din total număr ocupanţi camera.
Pentru copii sunt reduceri aplicabile în funcţie de
vârstă.
Pentru servicii de masă „a la carte” puteţi rezerva
mese în avans, iar comenzile pot fi preluate în restaurant, pentru dejun între orele 13.30 – 16.30 şi
pentru cină între orele 19.30 – 23.30.
Prânzul = 75.00 lei / zi / adult.

Servicii masă: Se acordă în restaurantul Jupiter, categoria 4 stele, .
Serviciile de masă plătite în avans (micul dejun şi
demipensiune PRÂNZ) se servesc exclusiv în regim
bufet în perioada de sezon estival (01.06 - 15.09
pentru micul dejun şi 24.06 – 31.08 pentru masa de
prânz), iar în extrasezon şi sezoanele intermediare
se poate organiza bufet numai cu condiţia întrunirii numărului minim de 40 de persoane înscrise la
acest tip de masă. În cazul în care numărul minim de
participanţi pentru bufet nu este întrunit mesele se
servesc “la farfurie”, în regim “a la carte”, însă strict
în limita bugetului alocat.
Din raţiuni comerciale şi sanitare, categoric nu se permite introducerea şi consumul în spaţiile publice ale
hotelului, terase, bar, restaurant, piscina a mâncărurilor
şi băuturilor aduse din exterior. Managementul îşi rezerva dreptul de a solicita persoanelor aflate în această
ipostază să părăsească de îndată aceste spaţii.
Servirea meselor în regim bufet plătite în avans se
face numai între anumite ore: mic dejun 07.00 –
10.00, prânz 12.30-14.30. Principiul bufetului este
acela al consumului fără restricţii de structura sau

Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- în camerele duble standard se acceptă maxim 2
adulţi şi 1 copil cu vârsta până în 4 ani neîmpliniţi
care beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun,
nu se poate asigura pat suplimentar.
- în camerele duble junior standard se acceptă maxim 2 adulţi şi 1 copil cu vârsta până în 8 ani neîmpliniţi, care beneficiază de gratuitate la cazare şi
mic dejun, având o canapea neextensibilă asigurată
(1.4m x 0.70m).
- în camerele duble family se acceptă maxim 2 adulţi
şi 2 copii 0-14 ani neîmpliniţi, micul dejun pentru copii fiind inclus în tarif;
Taxare copii pentru masa de prânz bufet:
-copiii 0-8 ani neîmpliniţi, beneficiază de gratuitate.
-copiii 8-14 ani neimpliniti- achita 48 lei/zi/copil;
-copiii peste 14 ani: achita 100% din tariful meselor
pentru adulţi.
În perioada 17.06-23.06 / 01.09-08.09.2019 copiii
0-8 ani achită 48 lei/zi/copil pentru masa de prânz.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber -acces
contra cost

79,30 lei
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Tarife începând de la

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă mică
yy aer condiţionat

HOTEL SELECT



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în sudul staţiunii, în apropiere de Hotel Perla, la 50 m de plajă.
Adresă: Hotel Select, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Hotelul Select este complet renovat în anul
2013.

Dotări generale:
Parcare proprie - gratuită, în limita locurilor disponibile, păstrare obiecte de valoare.
Săli de conferinţă: 1
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV -LCD, minibar, baie cu duș, balcon -la etaj. Camerele duble mari au suprafaţa mai
mare decât cele mici.
Număr total camere: 226
Duble: 210 - dintre care 130 camere duble mari şi
80 camere duble mici. În camerele duble mari: paturi
twin sau matrimoniale, se permite adăugarea unui
pat suplimentar contra cost. În cameră dublă mică
nu se poate introduce pat suplimentar.
Apartamente: 6 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor.
Garsoniere: 10 - compuse din dormitor cu pat matrimonial şi living cu canapea extensibilă; între living
şi dormitor este spaţiu deschis.
Zile gratuite de vacanţă: în perioadele 01.0629.06.2019, plăteşti 5 nopţi şi stai 6, plăteşti 6 nopţi
şi stai 7, numai pentru cazare; Masa se achita pen-

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

tru întreg sejurul. Oferta nu se aplică programului
Înscrieri timpurii.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: Se acordă în restaurantul Garofiţa în
sistem bonuri valorice.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 25.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 30.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 30.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
- copiii 0- 13.99 ani achita 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 14 ani achita 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
CAMERĂ DUBLĂ MICĂ
- un copil cu vârsta cuprinsă între 0- 13.99 ani bene-
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ficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar;
CAMERĂ DUBLĂ MARE
- primul copil cu vârsta cuprinsă între 0- 13.99 ani
beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar; al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 013.99 ani achita 50% din preţul unui loc de cazare
şi beneficiază de pat suplimentar sau achita 36.60
Lei/ zi- taxa de utilităţi;

- persoană peste 14 ani, este considerată adult şi
achita 100% tarif de adult.
APARTAMENT & GARSONIERA
Capacitate maximă: 2 adulţi şi 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0- 17.99 ani sau 3 adulţi şi 1 copil cu
vârsta cuprinsă între 0- 17.99 ani.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0- 17.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare;

- al 3-lea adult beneficiază de gratuitate la cazare.
Părinţii au obligaţia să prezinte la recepţia hotelului
copie după certificatul de naştere al copilului, pentru a face dovada vârstei acestuia.
Obiective turistice:
Plaja: Largă nisipoasă, cu intrare lină în mare.

79,30 lei

MAMAIA

Tarife începând de la

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă matrimonială
yy aer condiţionat

HOTEL LOTUS



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Hotelul este situat în partea de sud a staţiunii, în apropierea Satului de Vacanţă, la 50 m
de plajă.
Adresă: Hotel Lotus, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Hotel LOTUS vă aşteaptă să petreceţi un concediu de neuitat în condiţii deosebite, la preţuri
atractive.

Dotări generale:
Parcare proprie - gratuită, în limita locurilor disponibile, păstrare obiecte de valoare, parter şi 4 etaje,
bar de zi.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV - ecran plat, frigider - NOU, baie
cu cadă, balcon - (camere etaj), pardoseala din gresie, camere cu două paturi sau pat matrimonial.
În camerele cu pat matrimonial spaţiul nu permite
introducerea unui pat suplimentar.
Apartamentul este compus din living cu canapea
extensibilă şi dormitor.

Zile gratuite de vacanţă: în perioadele 01.0629.06.2019 plăteşti 5 nopţi şi stai 6, plăteşti 6 nopţi
şi stai 7, numai pentru cazare; Masa se achita pentru întreg sejurul. Oferta nu se aplică programului
Înscrieri timpurii.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu se acceptă animale de companie.

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

Servicii: Incluse în tarif: trezirea turiştilor la ora solicitată, păstrarea obiectelor de valoare; preluarea
şi transmiterea mesajelor; predarea şi expedierea
corespondentei clienţilor prin retur, la domiciliu, a
scrisorilor sosite după plecarea lor; acordarea de
medicamente şi materiale sanitare în cadrul primului ajutor în caz de accidente; oferirea de material de
propagandă şi informare turistică, păstrarea bagajelor la sosire şi plecare. Contra cost: spălat/ călcat
lenjerie; servicii telefonice.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul Garofiţa în
sistem bonuri valorice.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 25.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 30.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 30.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
- copiii 0- 13.99 ani achita 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 14 ani achita 100% tarif adult.
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Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
CAMERĂ DUBLĂ MATRIMONIALĂ
- un copil cu vârsta cuprinsă între 0- 13.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar;
CAMERĂ DUBLĂ CU DOUĂ PATURI
- primul copil cu vârsta cuprinsă între 0- 13.99 ani
beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar; al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 013.99 ani achita 50% din preţul unui loc de cazare
şi beneficiază de pat suplimentar sau achita 36.60
Lei/ zi- taxa de utilităţi;
- persoană peste 14 ani, este considerată adult şi
achita 100% tarif de adult.
APARTAMENT
Capacitate maximă: 2 adulţi şi 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0- 17.99 ani sau 3 adulţi şi 1 copil cu
vârsta cuprinsă între 0- 17.99 ani.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0- 17.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare;
- al 3-lea adult beneficiază de gratuitate la cazare.
Părinţii au obligaţia să prezinte la recepţia hotelului
copie după certificatul de naştere al copilului, pentru
a face dovada vârstei acestuia.
Obiective turistice:
Plaja: Largă nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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78,10 lei

MAMAIA

Tarife începând de la

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat

GRAND HOTEL ASTORIA (HOTEL PATRIA)

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 50 m
de plajă.
HOTEL COMPLET RENOVAT ÎN ANUL 2015.
Adresă: Grand Hotel Astoria, staţiunea Mamaia, cod 900001, jud. Constanța.

Dotări generale: restaurant, parcare proprie -in limita
locurilor disponibile, supravegheată video, internet
-wi-fi gratuit în hotel şi restaurant, păstrare obiecte
de valoare, bar de zi în restaurant, bar la parter, lift.
Dotări camere: aer condiţionat, TV -LED, minibar,
baie cu duș, internet -wi-fi, pat matrimonial.
Camerele hotelului NU sunt prevăzute cu balcon.
Număr total camere: 190
Duble: 190
Observaţii: Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Servicii cu plată: servicii de spălătorie şi călcătorie.
Servicii fără plată: păstrarea obiectelor de valoare,
servicii de printat sau copiat documente.
Servicii masă: se acordă în restaurantul Grand Astoria, categoria 3 stele mic dejun în sistem bufet
suedez, iar mesele principale în sistem BONURI VALORICE. Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic Dejun = 20.00 Lei/ zi/ persoană în perioada
03.05-21.07 / 01.09-15.09 respectiv 25.00 Lei/zi/
persoană în perioada 22.07-31.08;
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)



Prânz sau Cină : 35 Lei/zi/persoană;
Pensiune Completă (bonuri valorice ): de 70.00
Lei/ zi/ persoană
Pentru mesele de prânz şi cină copiii achită 50%
din valoarea mesei dacă au vârsta între 0-14 ani
neîmpliniţi şi 100% din valoarea mesei dacă au vârsta peste 14 ani.
Restaurantul dispune de linie cu autoservire.
Facilităţi copii:
(în cameră cu 2 adulţi):
- copiii cu vârsta 0-3 ani neîmpliniţi beneficiază de
cazare gratuită fără pat suplimentar. În cazul în care
părinţii achiziţionează cazare cu mic dejun , copiii
beneficiază de mic dejun gratuit.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0-14 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar asigurat sau cu pat suplimentar asigurat
se achita 50% din tariful pentru un adult; În cazul
în care părinţii achiziţionează cazare cu mic dejun ,
copiii achită mic dejun integral conform perioadei.
- un copil peste 14 ani sau al treilea adult achita 50%
tarif de adult cu pat suplimentar asigurat şi 100%
din valoarea micului dejun ( conform perioadei).
Plaja: largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.
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Tarife începând de la

110,09 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

HOTEL AMIRAL



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în nordul staţiunii, pe plajă.
Adresă: Hotel Amiral, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Hotel AMIRAL a fost renovat complet în anul
2007.

48

Dotări generale:
restaurant, parcare proprie -gratuită în limita locurilor disponibile, loc de joacă pentru copii -acces
gratuit, internet -gratuit în holul hotelului, animalele
de companie acceptate -se achită 20% din valoarea
unui loc de cazare şi se prezintă la recepţie actul de
sănătate al animalului, păstrare obiecte de valoare
-gratuit, 5 nivele, 2 lifturi, bar de zi, salon de coafură-cosmetică, terasă, cofetarie-patiserie.
Săli de conferinţă: 2 - o sală cu capacitate de 65
locuri respectiv 40 locuri, dotate cu: aer condiţionat,
ecran, flipchart, acces internet.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, seif -electronic, baie cu
duș, balcon, internet -gratuit, uscător de păr, telefon
cu linie internaţională directă, pardoseala din gresie.
Număr total camere: 120
Duble: 115 - dintre care 29 camere cu două paturi
şi 86 camere cu pat matrimonial.
Apartamente: 5 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă (în 4 apartamente) şi
dormitor, dispune de terasă.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar

faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
se acordă în unitatea Restaurant Amiral categoria I,
micul dejun în sistem bufet suedez; prânzul şi cina
se servesc în sistem fișă cont:
Mic dejun = 25.00 Lei / zi / persoană;
Demipensiune= 60.00 Lei / zi / persoană;
Pensiune Completă = 100.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
- copiii 0-7 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru un
adult;
- copiii peste 7 ani 100% tarif adult.
Micul dejun se organizează în regim bufet pentru un
minim de 30 de persoane înscrise. Dacă sunt mai
puţin de 30 de persoane înscrise, clienţii vor servi
micul dejun în regim a la carte.
Facilităţi copii:
(în cameră cu 2 adulţi):
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0- 7 ani (neîmpliniţi)

MAMAIA

beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără
pat suplimentar asigurat;
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0- 7 ani (neîmpliniţi): primul copil beneficiază de gratuitate la cazare
şi mic dejun, iar pentru al doilea copil se achita 50%
din tariful de cazare cu mic dejun pentru un adult cu
pat suplimentar asigurat;
- 1 copil între 7-12 ani (neîmpliniţi) achita 50% din
tariful de cazare şi mic dejun pentru un adult, cu pat
suplimentar asigurat;
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 7- 12 ani (neîmpliniţi): primul copil achita 50% din tariful de cazare cu
mic dejun pentru un adult cu pat suplimentar asigurat, iar pentru al doilea copil se achita doar 50% din
tariful de mic dejun şi nu se acorda pat suplimentar;
- 1 copil între 12-16 ani (neîmpliniţi) achita 50% din
tariful de cazare pentru un adult cu pat suplimentar
asigurat şi micul dejun integral;
- copilul peste 16 ani este considerat adult şi nu beneficiază de reducere la cazare şi mic dejun.
Într-o cameră dublă se poate asigura un singur pat
suplimentar.
Turiştii sunt obligaţi să certifice vârsta copiilor, în
momentul cazării, printr-un act de identitate, dacă
doresc să beneficieze de facilităţile de mai sus.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber -pentru adulţi şi copii cu acces
gratuit (între orele 08.00-20.00), salteluţa şi pat la
piscina-gratuit, sala fitness -sala masaj, saună, jacuzzi. Sunt interzise rezervări pentru şezlonguri la
piscină.
Nu este permisă folosirea prosoapelor din cameră
la piscină sau pe plajă.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.

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

122,00 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat
yy piscină

HOTEL PALAS


Prânz = 60.00 Lei/ zi/ persoană;
Cina = 60.00 Lei/ zi/persoană;
Prânz+ Cina = 110.00 Lei/ zi/ persoana
Micul dejun este servit în sistem bufet suedez pentru minim 40 de persoane înscrise.
Servicii masă copii (prânz şi cină):
- copiii 0- 10 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 10 ani 100% tarif adult.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la 50 m de plajă, în partea
central-nordica a staţiunii.
Adresă: Hotel Palas, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Hotel PALAS străluceşte în razele luminii de
vară, aşteptându-şi vizitatorii an de an atraşi
de magia vacanţei.

Dotări generale: restaurant -cu specific românesc
şi internaţional, terasa cu ieşire la piscină, parcare
proprie, acces persoane cu dizabilităţi, internet -wireless, păstrare obiecte de valoare, parter şi 4 etaje,
bar la piscină, lift, salon mic dejun.
Săli de conferinţă: 1 - (50 locuri).
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș,
balcon, uscător de păr, telefon cu acces internaţional.
Număr total camere: 144
Duble: 104
Apartamente: 40 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor, fără uşă
de separare între living şi dormitor.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: Se acordă în Restaurantul Palas, categoria 4 stele, micul dejun în sistem bufet suedez
(01.07-31.08) / meniu ‚’ continental’’ (01.05-30.06
şi 01.09-30.09), prânzul şi cina în sistem fisa cont:
Mic dejun = 40.00 Lei/ zi/ persoana

50

Facilităţi copii: (în cameră dublă cu 2 adulţi):
- 1 copil între 0- 5 ani neîmpliniţi are gratuitate la
cazare cu mic dejun, dacă părinţii au achitat mic
dejun, fără pat suplimentar;
Se acceptă maxim 1 copil în cameră dublă. Nu se
poate asigura pat suplimentar în cameră dublă.
(în apartament cu 2 adulţi):
- copiii între 0- 5 ani neîmpliniţi au gratuitate la cazare şi mic dejun, dacă părinţii au achitat mic dejun.
- copiii între 5- 10 ani neîmpliniţi au gratuitate la cazare şi achita micul dejun integral.
- 1 copil peste 10 ani sau al treilea adult beneficiază
de gratuitate la cazare şi achita micul dejun integral.
În apartament se acceptă maxim 2 adulţi şi 2 copii
între 0-10 ani neîmpliniţi sau 3 adulţi şi 1 copil între
0-10 ani neîmpliniţi.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber -pentru
adulţi şi copii; jacuzzi- la piscină (accesul la piscină şi jacuzzi contra cost), în apropierea hotelului:
minigolf, tenis de câmp, baza nautica, ski nautic,
jet ski, wind surfing.
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

MAMAIA

Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat
yy piscină
yy SPA

HOTEL AMBASADOR



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI:

DESCRIERE

Hotelul este situat în nordul staţiunii, cu ieşire
pe plajă.
Adresă: Hotel Ambasador, staţiunea Mamaia,
cod 900001, jud. Constanța.
Hotel AMBASADOR vă oferă un sejur de neuitat
pe litoralul românesc.

Dotări generale:
restaurant, parcare proprie, 6 nivele, lift, terasă, bar
de zi, salon de infumusetare, birou de schimb valutar, camera pentru bagaje.
Săli de conferinţă: 2 - capacitate de 40 respectiv
80 locuri dotate cu flipchart, ecran, retroproiector.
Dotări camere: aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie
cu cadă, balcon, uscător de păr, telefon, pardoseala
din gresie.
Număr total camere: 129
Duble: 125 - camere standard cu două paturi sau
pat matrimonial. Camerele superior dispun de un
pat matrimonial şi o canapea extensibilă, balcon
cu vedere la mare.
Apartamente: 4 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.

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

Servicii masă:
masa se acordă în Restaurant Ambasador, categoria I.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.
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Tarife începând de la

236,30 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy
yy
yy
yy
yy
yy

HOTEL PHOENICIA LUXURY

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Cea mai nouă locaţie de pe litoralul românesc
apare lângă complexul hotelier Phoenicia Resort Mamaia - PHOENICIA LUXURY un hotel
grandios de 4****+ .
Adresă: Popas Mamaia 3, DC 86, Km 2, Năvodari, jud. Constanța
Hotelul este situat pe plajă.

52

Dotări generale:
Restaurant, parcare proprie, internet, wi-fi.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV -LCD, minibar, seif, baie cu cadă,
internet, wi-fi, uscător de păr, cafetieră, cană de fiert
apă, fier de călcat, masă de călcat, prosoape de plajă, acces pe bază de card magnetic.
Număr total camere: 170
Duble: Cameră dublă cu pat matrimonial sau două
paturi - cuprinde un spaţiu deschis de 45 mp, zona
pentru dormit cu pat matrimonial sau două paturi,
canapea extensibilă sau fixă. Capacitate maximă:
2 adulţi şi 2 copii (0- 12 ani neîmpliniţi) sau 3 adulţi
şi 1 copil sub 2 ani. Camerele au vedere laterală către mare.
Apartamente: Apartamentul standard cuprinde un
spaţiu generos de 71 mp, format din living cu canapea fixă şi dormitor cu pat matrimonial, vedere
frontală către lacul Siutghiol. Capacitate maximă:
2 adulţi şi 2 copii (0- 12 ani neîmpliniţi) sau 3 adulţi
şi 1 copil sub 2 ani. Apartamentul superior cuprinde un spaţiu generos de 71 mp, format din living cu
canapea fixă şi dormitor cu pat matrimonial, vedere

aer condiţionat
piscină
teren sport
loc de joacă copii
program de animaţie
plajă proprie



frontală către mare, 2 băi (o baie cu cadă şi o baie
de serviciu). Capacitate maximă: 2 adulţi şi 1 copil
sub 2 ani.
Familiale: Camerele comunicante sunt formate din
două camere duble: una cu pat matrimonial şi una
cu două paturi, două băi cu cadă, vedere laterală
către mare. Capacitate maximă: 4 adulţi şi 4 copii
(0- 12 ani neîmpliniţi) sau 6 adulţi şi 1 copil (0-2 ani
neîmpliniţi).
Observaţii:
REGULAMENT INTERN PHOENICIA LUXURY ŞI
PHOENICIA ROYAL
Ziua hotelieră începe la ora 16.00 (ora de la care
camera poate fi ocupată/check-in). Ziua hotelieră
se termină la ora 12.00 (oră până la care trebuie
eliberată camera/check-out).
Servirea meselor în restaurantul hotelului se face în
regim buffet suedez, în intervalul 07:30-10:00 – mic
dejun, 13:00-15:00 – prânz şi 19:00 – 21:00 –cina.
Este interzisă ieşirea cu alimente sau băuturi din
incinta restaurantului, chiar dacă scopul este păstrarea acestora în cameră. Umbrelele și şezlongurile sunt în limita locurilor disponibile iar alocarea
acestora se face în ordinea sosirii la piscina/plajă.

MAMAIA

Cazarea se va face pe baza unui act de identitate
(inclusiv pentru copii) şi a completării fisei de turist
la recepţie.
Alocarea camerelor se face în funcţie de disponibilitatea hotelului din ziua check-in-ului. Din acest
motiv nu putem garanta un anumit etaj, camere alăturate sau situate într-un anumit sector al hotelului.
Solicitările de acest gen sunt considerate preferinţe
ale turiştilor pe care încercăm să le satisfacem în limita disponibilităţilor, fiind exclusă însă garantarea.
• ESTE OBLIGATORIE PURTAREA BRAŢĂRILOR
PRIMITE LA CHECK-IN PENTRU A BENEFICIA DE
SERVICIILE COMANDATE.
• VOR BENEFICIA DE SERVICIILE OFERITE DOAR
PERSOANELE DECLARATE.
• HOTELUL NU ACCEPTA CAZAREA CU ANIMALE
DE COMPANIE
• HOTELUL NU PERCEPE TAXA PENTU PARCARE
ŞI NICI NU REŢINE LOCURI PENTRU TURIŞTI.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI:

Servicii:
SERVICII INCLUSE Parcare proprie supravegheată,
Internet WI-FI , Business Corner, Presă la recepţie,
Prosoape de plajă (oferite la Recepţie, pe bază de
tichet), Şezlonguri şi umbrele la plajă şi piscină, Saună, Spălătorie auto, Muzica live şi program pentru
copii, seara la terasa Relax + accesul gratuit la facilităţile oferite de Phoenicia Holiday Resort.
Facilităţi Phoenicia Holiday Resort (incluse în pachetele Phoenicia Luxury):
Parc de joacă pentru copii pe categorii de vârstă,
Teatru de vară/Cinema, Parcul îndrăgostiţilor (foişoare pentru seri romantice), Club animaţie copii,
Jocuri şi concursuri pentru adulţi şi copii (la plajă,
piscine, terasa), Piscine exterioare pentru adulţi şi
piscine exterioare pentru copii, cu valuri/ tobogane
(2 piscine cu apă încălzită), Piscina interioară cu
apă inclazita, Animatori, Petreceri tematice, Karaoke, Carnaval, Fitness, Aerobic, Bază sportivă (tenis/baschet/fotbal/volei), Spălătorie haine cu autoservire.
SERVICII CONTRA-COST: Minibar în cameră, Centru de fotografiere (pentru cele mai frumoase amintiri din vacanţă), Apeluri naţionale/internaţionale,
Transfer la/de la gară/aeroport Constanța/Bucureşti, Beauty Center (coafor, cosmetică, masaj), Farmacie, Complex de magazine (alimente/cosmetice/
jucării), Echitaţie, Club Games/ Biliard, Sporturi nautice, Instructori de sport, Baruri, Restaurante (cu
specific libanez, italian şi românesc ).
Servicii masă:
Servirea meselor în restaurantul hotelului se face în
regim buffet suedez, în intervalul 07:30-10:00 – mic
dejun, 13:00-15:00 – prânz şi 19:00 – 21:00 –cina.
Cazare + Mic dejun: include micul dejun - se serveşte începând cu a doua zi de cazare şi inclusiv
în ziua plecării.
Cazare + Demipensiune: include micul dejun şi
masa de prânz - se serveşte începând cu a doua zi
de cazare şi inclusiv în ziua plecării.

Cazare + Pensiune completă: include mic dejun,
prânz şi cina - în prima zi de cazare se serveşte cina,
începând cu a doua zi de cazare se servesc toate
mesele şi în ziua plecării se servesc doar micul dejun şi prânzul.
Cazare + All Inclusive: include mic dejun, prânz,
cina, acces la barul de pe piscină şi barul de pe plajă - în prima zi de cazare se serveşte cina, începând
cu a doua zi de cazare se servesc toate mesele şi în
ziua plecării se servesc doar micul dejun şi prânzul.
La mesele principale şi la baruri sunt incluse băuturile răcoritoare, băuturile alcoolice ( bere draft, vin
alb/roşu draft, lichior, vodka), ceai, cafea.

(10.00 – 19.00) Bar plaja include băuturi răcoritoare
draft acidulate/neacidulate, apă, bere draft, vin alb/
roşu draft, lichior, vodcă,
(10.00 – 19.00) Bar piscina include băuturi răcoritoare draft acidulate/neacidulate, apă, bere draft,
vin alb/roşu draft, lichior, vodcă.

MIC DEJUN:
(07.30 - 10.00) bufet suedez , include cafea, suc,
apă, ceai;
DEMIPENSIUNE:
(7.30 - 10.00) Mic dejun bufet suedez (apă, suc, ceai,
cafea incluse);
(12.30 - 15.00) Prânz bufet suedez, include cafea,
suc, apă,ceai;
PENSIUNE COMPLETĂ:
(7.30 - 10.00) Mic dejun bufet suedez (apă, suc, ceai,
cafea incluse);
(12.30 - 15.00) Prânz bufet suedez, include cafea,
suc, apă, ceai;
(19:00 – 21:00) Cina : bufet suedez, include băuturi
răcoritoare draft acidulate/neacidulate, apă,suc, cafea, ceai. Băuturile alcoolice nu sunt incluse pe perioada meselor sau la barurile din complex.
ALL INCLUSIVE:
(07.30 - 10.00) Mic dejun bufet suedez (apă, suc,
ceai, cafea incluse);
(12.30 – 15.00) Prânz bufet suedez, include băuturi
răcoritoare draft acidulate/neacidulate, apă, bere
draft, vin alb/roşu draft, lichior, vodcă, ceai, cafea.
(19:00 – 21:00) Cina bufet suedez include băuturi
răcoritoare draft acidulate/neacidulate, apă, bere
draft, vin alb/roşu draft, lichior, vodcă, ceai, cafea
incluse

Este interzisă ieşirea cu alimente sau băuturi din
incinta restaurantului.

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

Servicii masă copii (obligatorii şi identice cu cele
achiziţionate de adulţi):
- copiii 0- 2 ani neîmpliniţi gratuit;
- primul copil 2- 7 ani neîmpliniţi gratuit;
- al doilea copil 2- 7 ani neîmpliniţi şi fiecare copil
7- 12 ani neîmpliniţi achită conform tabel

Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
Capacitatea maximă este: 2 adulţi + 2 copii (0- 12
ani neîmpliniţi) sau 3 adulţi şi 1 copil sub 2 ani.
- copil 0- 2 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate
la cazare şi mic dejun;
- primul copil 2-7 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun;
- al doilea copil 2-7 ani şi copil 7- 12 ani neîmpliniţi
achită conform tabel;
- orice persoană peste 12 ani este considerată adultă şi tarifata conform ofertei.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber.
Obiective turistice:
Plaja: Largă nisipoasă cu intrare lină în mare. Moderna plaja privată de la Phoenicia Holiday Resort
este pregătită special pentru a putea rivaliza cu orice
loc select din marile staţiuni estivale ale lumii. Completată cu nisip fin cernut şi îngrijit permanent, plaja
este amenajata cu umbrele şi şezlonguri (atât pentru
adulţi cât şi pentru copii) ce se afla permanent la dispoziţia oaspeţilor noştri, atmosfera fiind întreţinută cu
grijă pentru a oferi ore de plajă agreabile.
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Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

HOTEL VOILA-CARAIMAN



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Hotelul este situat în nordul staţiunii, pe malul
lacului Siutghiol, la 100 m de plajă.
Adresă: Hotel VOILA-CARAIMAN, staţiunea
Mamaia, cod 900001, jud. Constanța.
Hotel Voila-Caraiman 3 stele, oferă turiştilor
condiţii excelente de petrecere a unui sejur într-o oază de linişte şi verdeaţa pe malul lacului
Siutghiol.
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Dotări generale: restaurant, parcare proprie, loc de
joacă pentru copii, internet-wireless, păstrare obiecte de valoare, 3 baruri, camera pentru păstrarea bagajelor.
Săli de conferinţă: 9
Dotări camere: aer condiţionat, TV -(LCD numai într-o parte din camere), minibar, baie cu duș, balcon,
geam termopan şi plasa de insecte.
Număr total camere: 300
Observaţii: La orice serviciu solIcitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.

Servicii masă: se acordă în unitatea restaurant Voila
categoria 3 stele, micul dejun în sistem bufet suedez, prânzul şi cina în sistem bonuri valorice „a la
carte”.
Fitness/Wellness/Sport:piscină în aer liber.
Plaja: largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

75,00 lei

MAMAIA

Tarife începând de la

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat
yy piscină

HOTEL PERLA

Descriere

Hotelul este situat în partea sudică a staţiunii,
la cca 100 m de plajă.
Adresă: Hotel Perla, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Hotelul Perla va întâmpina chiar de la intrarea în
staţiunea Mamaia, impunător prin prezenţa sa,
reuşind astfel să vă ofere o privelişte magnifică
asupra Mării Negre, a lacului Siutghiol dar şi o
privelişte minunată a staţiunii noaptea.
Având un amplasament excepţional în staţiunea
Mamaia, Hotelul Perla este dedicat atât familiilor cu copii care-şi doresc un sejur la mare, hotelul fiind situat la circa 100 de metri de plajă,
în vecinătatea Parcului Acvatic, a Parcului de
distracţii şi a punctului de plecare a telegondolei
ce străbate staţiunea, cât şi oamenilor de afaceri, oferindu-le atât discreţia necesară cât şi
posibilitatea de a ajunge în numai 10 minute în
centrul oraşului Constanța.



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
restaurant, parcare proprie -gratuită în limita locurilor disponibile, internet -wireless , păstrare obiecte
de valoare, bar.
Săli de conferinţă: 1 - o sală cu capacitate de 150
locuri.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, internet, telefon, pardoseala din gresie.
CAMERELE NU AU BALCON. Fiecare cameră beneficiază de vedere parţială către mare. Dimensiunea unei
camere duble este de aproximativ 16 mp. Dimensiunea patului matrimonial este de 140/190 cm, iar a
celor twin 80/190 cm.
Număr total camere: 235
Single: 11
Duble: 183
Apartamente: 30 - apartamentul este compus dintr-un living cu canapea extensibilă şi o cameră cu
pat matrimonial. Dimensiunea aproximativă a apartamentului este de 20 mp. Într-un apartament pot fi

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

cazate familii compuse fie din doi adulţi şi doi copii de
până la 12 ani, fie trei adulţi şi un copil de până la 12
ani sau maxim doi adulţi şi trei copii de până la 12 ani.
Triple: 11
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
se acordă în Restaurant Perla, categoria I:
Micul dejun se serveşte în toată perioada sezonului
estival în regim de buffet suedez între orele 07:3010:00.
Prânzul se va servi opţional, în regim de a la carte,
în perioada 01.06-17.07.2019 şi 20.08-15.09.2019 în
intervalul orar 12:00-15:00 şi obligatoriu, în regim de
buffet suedez, în perioada 26.07-18.08.2019 în intervalul orar 13:00-15:00.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 25.00 Lei /zi / persoană;
Prânz = 45.00 Lei /zi /persoană.
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Facilităţi copii:
(în cameră cu 2 adulţi):
- copilul între 0-5 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi la mesele servite în regim bufet
suedez, fără pat suplimentar;
- copilul cu vârsta între 5-12 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi de 50% reducere la mesele servite în regim bufet suedez, fără pat suplimentar.
-copilul cu vârsta între 12-14 ani neîmpliniţi cazat în
camera cu doi adulţi plătitori va achita 30% din tariful
unui loc de cazare fără a beneficia de pat suplimentar,
masa achitându-se integral.
- copilul cu vârsta peste 14 ani achita 50% din valoarea unui loc de cazare şi masa integral cu pat suplimentar asigurat.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare
pentru un adult.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber -cu acces gratuit.
Obiective turistice
Plajă:
largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.
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Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat

HOTEL NAȚIONAL



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 50 m
de plajă.
Adresă: Hotel Naţional, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Unul din cele trei hoteluri situate central în
staţiunea Mamaia, reprezentând un punct de
reper, Hotel NAŢIONAL are majoritatea camerelor cu vedere spre mare.

Dotări camere: aer condiţionat, TV, minibar, baie cu
duș, toate camerele sunt situate la etaj şi NU AU
BALCON.
Număr total camere: 160
Duble: 160 - dintre care 120 cu vedere spre mare şi
40 cu vedere spre lacul Siutghiol.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

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

Servicii: contra cost: închiriere jocuri distractive;
vânzări de mărfuri şi articole de strictă necesitate;
incluse în tarif: informaţii turistice şi culturale, trezirea turiştilor la ora solicitată, primirea şi transmiterea mesajelor şi a corespondentei pentru turişti,
informaţii prinvind orarul mijloacelor de transport.
Servicii masă: se acordă în restaurantul Naţional din
Mamaia (dispune de linie de autoservire), categoria
2 stele în sistem Bonuri Valorice.
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Prețuri disponibile
în agenție

HOTEL UNIREA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 50 m
de plajă.
Adresă: Hotel Unirea, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Hotelul Unirea este situat în zona centrală a
staţiunii Mamaia, la 50 m de plajă, lângă Hotelurile Patria şi Naţional.

Dotări generale:
parcare proprie -contra cost, păstrare obiecte de
valoare, 11 nivele, 3 lifturi.
Dotări camere:
TV, minibar, baie cu duș. Toate camerele sunt la etaj
şi NU AU BALCON.
Număr total camere: 176
Duble: 176 - dintre care 132 cu vedere spre mare şi
44 cu vedere spre lacul Siutghiol.

Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.
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Servicii:
contra cost: închiriere jocuri distractive; vânzări de
mărfuri şi articole de strictă necesitate;
incluse în tarif: informaţii turistice şi culturale, trezirea turiştilor la ora solicitată, primirea şi transmiterea mesajelor şi a corespondentei pentru turişti,
informaţii privind orarul mijloacelor de transport.
Servicii masă: se acordă în restaurantul Naţional din
Mamaia (dispune de linie de autoservire), categoria
2 stele în sistem Bonuri Valorice.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.

251,93 lei

MAMAIA

Tarife începând de la

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă standard
yy
yy
yy
yy
yy

HOTEL IAKI



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la 20 de metri de plajă.
Adresă: Hotel Iaki, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Poziţia privilegiată a hotelului, deschiderea
spre mare sau spre lac care te îmbie să urmăreşti un spectaculos răsărit al soarelui din
Marea Neagră sau magnificul apus al acestuia în apele lacului Siutghiol, adierea continuă
a brizelor, precum şi ambianţa de relaxare şi
confort, sunt doar câteva elemente care fac
din Hotelul IAKI o locaţie specială.
IMPORTANT: Camerele vor fi rezervate pentru
dvs. până la ora 18:00 în ziua sosirii, cu excepția cazului în care se convine altfel cu Departamentele noastre de recepție sau de rezervare.
Prin urmare, hotelul are dreptul să elibereze
camera rezervată după ora 18:00 dacă oaspetele nu a sosit la acel moment.

aer condţionat
piscină
loc de joaca copii
plajă proprie
SPA

Dotări generale:
Restaurant, parcare proprie - exterioară (gratuită)
pentru 60 de maşini şi garaj subteran - 35 locuri
(contra cost), loc de joacă pentru copii, boutique,
cofetărie - patiserie, piano - bar (50 locuri).
Săli de conferinţă: 4 - (cu acces la internet): Sala
BUCUREŞTI – cap. 50 locuri; Sala ROMA – cap. 50
locuri; Sala MADRID – cap. 100 locuri; Sala VIENA
– cap. 200 locuri. Prin unirea sălilor ROMA, MADRID,
VIENA rezultă o sală cu o capacitate de 350 - 400
locuri.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu duș, internet, uscător de păr, telefon cu acces internaţional.
Supliment vedere la mare se achită separat. Suplimentul este «la cerere», deci se confirmă doar în
urma confirmării primite din partea Prestatorului.
Tarif supliment vedere mare:
02.05-13.06 & 02.09-30.09.2019 = 48.80 Lei / cameră / noapte;
14.06-02.09.2019 = 122.00 Lei / cameră / noapte.
Număr total camere: 122
Duble: 84 - dintre care 62 camere standard - (22 cu

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

vedere frontală spre mare: 20 cu pat matrimonial
şi 2 cu paturi separate; 24 cu vedere parţială spre
mare: 16 cu pat matrimonial şi 8 cu pături separate;
16 cu vedere spre lac: 13 cu paturi separate şi 3 cu
pat matrimonial); 20 camere superior cu paturi separate (se pot uni sau despărţi), dispun de balcon,
dormitor, hol mic cu fotolii şi măsuţa (în prelungirea
dormitorului), canapea extensibilă, au vedere spre
mare sau spre lac şi 2 camere duble executive cu
paturi separate (se pot uni sau despărţi), canapea
extensibilă, terasă cu vedere frontală la mare.
Apartamente: 38 - dintre care 24 apartamente
standard cu paturi separate (se pot uni sau despărţi), living cu canapea extensibilă, au vedere spre
mare sau spre lac; 6 apartamente superior dispun
de dormitor cu pat matrimonial, living cu canapea
extensibilă, hol, au vedere spre mare sau spre lac;
5 apartamente executive cu paturi separate (se pot
uni sau despărţi), canapea extensibilă, terasă cu vedere frontală la mare şi 3 apartamente prezidentiale
- dispun de 2 dormitoare (unul cu paturi separate;
unul cu pat matrimonial), living, 2 băi, 2 apartamente au vedere spre mare şi unul are vedere atât spre
mare cât şi spre lac.
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Zile gratuite de vacanţă: plăteşti 2 nopţi şi stai 3 între 02.05-23.05 / 15.09-30.09.2019; plăteşti 3 nopţi
şi stai 4 între 24.05-13.06/ 02.09-14.09.2019. Gratuitatea se oferă doar la cazare cu mic dejun. Mesele
principale se achită pentru întreg sejurul.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
IMPORTANT!
1. Ora de începere a zilei hoteliere, ora de check-in
este 16:00. În ziua plecării, ora de eliberare/ checkout este 12.00.
Tarifele pentru late check out sunt:
- între orele 12.00- 15.00 – 30% din valoarea cazării
- între orele 15.00- 18.00 – 50% din valoarea cazării
- după orele 18.00 100% din valoarea cazării
Sunt fără acoperire şi numai pe răspunderea Agenţiei de turism acele promisiuni făcute clienţilor privind
posibilitatea de preluare a camerei mai devreme de
ora 16.00 sau eliberarea mai târziu de ora 12.00 sau
promisiunea de camere alăturate, sau pe un anumit
etaj / corp al hotelului.
2. Fiecare oaspete are obligaţia la check in de a prezenta recepţionerului actul de identitate (carte de
identitate sau paşaport valabil). Fiecare persoană
adultă trebuie să se legitimeze. Nu este suficient
un act de identitate pentru o cameră dublă. Hotelul
îşi rezervă dreptul de a nu caza oaspeţii fără acte
identitate.
Numele care figurează pe voucher agenţie trebuie să
coincidă cu numele oaspeţilor prezenţi la check-in.
3. Oaspeţii au accesul gratuit la plajă privată a hotelului. Şezlongurile de pe plajă nu se rezervă ci se
ocupă în ordinea sosirii pe plajă a oaspeţilor. Prosoapele pentru plajă / piscină se acordă în schimbul
unui card special, primit de la Recepţia Hotelului în
momentul cazării şi se returnează în ziua plecării.
În cazul în care oaspetele nu returnează cardul în
ziua check-outului, va achita o taxă de 100 lei/card.
4. Parcarea gratuită a autoturismelor persoanelor
cazate în hotel se poate face în spaţiile amenajate în fața hotelului, în limita disponibilităţii. Hotelul
dispune şi de un garaj subteran, monitorizat unde
accesul autoturismului este contracost (12 eur / zi),
pe bază de rezervare prealabilă în funcţie de disponibilitate. Pentru a evita blocajele din parcare oaspeţii
sunt rugaţi să lase numărul maşinii şi numărul de
telefon la recepţie.
5. Cerinţele de upgrade de tip de cameră sau vedere
la mare se discută cu Departamentul Rezervări înainte de a se caza, nu în ziua de check-in la recepţie.
Aceste modificări se pot efectua conform politicii
tarifare, contracost şi în funcţie de disponibilitate.
6. Accesul la Centrul Spa este inclus în tarif pentru
cei care au achiziţionat pensiune completă. În caz
contrar accesul este contracost 69 lei / persoană / zi.
7. În perioada 1 -14 iulie 2019– CENTRUL IAKI SPA
va fi închis pentru lucrările de mentenanţa anuală.
Sunt disponibile serviciile de masaj şi terapiile pe
piscina exterioară.
8. Oaspeţii sunt obligaţi să prezinte la check-in un
card de credit valid pentru garantare, hotelul îşi re-
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zervă dreptul de a preautoriza suma aferentă cazării
sau minibarului (500 lei).
9. NU ESTE PERMIS în interiorul hotelului accesul
cu animale de companie!
10. Fumatul NU ESTE PERMIS în interiorul hotelului
cu excepţia spaţiilor special amenajate: terasa (taxa
penalizare fumat în cameră 100 euro / zi).
11. Hotelul accepta la plata următoarele cărţi de credit: Visa, MasterCard, American Express, Eurocard.
12. Din motive comerciale şi sanitare, categoric nu
se admite introducerea în incinta hotelului şi depozitarea în cameră sau pe balcoane a produselor alimentare şi băuturilor aduse din exterior. Utilizarea
echipamentelor de gătit / încălzit în camerele de hotel este strict interzisă. Hotelul îşi rezervă dreptul de
a evacua din hotel persoanele care aduc şi utilizează
astfel de echipamente.
13. În camere nu există frigidere casnice, ci numai
mici răcitoare hoteliere, tip minibar, destinate exclusiv păstrării băuturilor miniaturale, specifice acestui
tip de serviciu. Răcitoarele minibar nu sunt în măsură să păstreze alimente, cu atât mai mult nu pot
asigura păstrarea alimentelor pentru sugari şi copii
mici. Folosirea răcitorului în alte scopuri decât cel
de minibar implica o taxă de 10 euro / zi / cameră.
14. Hotelul dispune în fiecare cameră de casete de
valori cu introducere de cod personal. Oaspeţii sunt
rugaţi să depună valorile pe care le au cu ei în aceste casete. Administraţia hotelului nu răspunde de
obiectele sau valorile uitate, pierdute, nesupravegheate sau neprotejate, oriunde s-ar produce dispariţia acestora, în incinta hotelului sau perimetrul
exterior proprietăţii.
15. Regimul demipensiune este format din mic dejun şi prânz / cină. Oaspeţii trebuie să îşi aleagă tipul
mesei de la momentul rezervării.
Micul dejun şi prânzul se servesc începând cu a
doua zi de cazare şi inclusiv în ziua plecării. În prima zi se intră cu cina, doar în cazul achiziţionării
pensiunii complete sau demipensiunii cu cină.
Serviciile de masă plătite în avans, mic dejun, prânz
sau cină se servesc în regim bufet în cazul în care
se asigură numărul de minim 30 persoane, în caz

contrar va fi disponibil un serviciu set menu.
Pentru accesul la prânz / cină este obligatorie purtarea braţării înmânată la recepţie la momentul cazării;
Demipensiunea / pensiunea completă se serveşte
în interiorul celor două restaurante (Ballroom sau
Coriolis), terasa restaurantului este destinată doar
oaspeţilor a la carte.
16. Pe durata sejurului, la mesele bufet, inclusiv la
micul dejun, nu este permisă părăsirea spaţiilor alocate servirii mesei cu băuturi sau produse alimentare. Pentru cazurile excepţionale medicale, oaspeţii
se vor se adresa şefului de sală.
17. Administraţia hotelului nu îşi asumă responsabilitatea pentru copiii lăsaţi nesupravegheaţi în spaţiile din incinta hotelului, plajă, piscină sau perimetrul
exterior al proprietăţii.
18. Dacă durata sejurului se scurtează din motive
independente de hotel, hotelul nu are obligaţia a
de a restitui contravaloarea nopţilor neconsumate.
19. Dacă sunt persoane care perturbă liniştea celorlalţi oaspeţi în camerele de hotel sau spaţiile comune, hotelul îşi rezervă dreptul de a evacua oaspeţii
respectivi.
20. Recomandăm decență și respect atât față de
ceilalți oaspeți, cât și față de personal. Nu vor fi acceptate în restaurant, lifturi și recepția hotelului persoanele îmbrăcate necorespunzător
Spa Etiquette
Oaspeţii cazaţi în hotel, ce au acest serviciu inclus
în pachetul de servicii achiziţionat, pot accesa gratuit centrul de relaxare o dată pe zi, în acel moment
primind de la Recepţia Spa un prosop şi papuci destinaţi folosirii piscinei.
Programarea - Pentru o mai bună desfăşurare a activităţii, procedurile solicitate de oaspeţi necesită
programare. Programarea se face în avans la Recepţia Spa, în funcţie de disponibilitate. Este necesară menţiunea preferinţelor oaspeţilor. Ce tip
de terapeut se doreşte: femeie / bărbat. Confortul
oaspeţilor este cel mai important lucru pentru noi.
Probleme medicale - Oaspetele necesită o consulta-

Spa Center Iaki va fi închis pentru lucrări de mentenanţa în perioada 01.07-14.07.2019. Sunt disponibile servicii de masaj şi terapiile la piscina exterioară.
Spa Center Iaki este un adevărat Centru de recuperare şi relaxare, modernizat recent care vă oferă o experienţă unică. Facilităţile de relaxare sunt:
piscină acoperită, jacuzzi, sală de fitness, sală de
aerobic, două saune uscate, o saună umedă, aqua
gym, sală de aerobic, duș emoţional, duș cervical,
spinning, masaj (masaj de relaxare, masaj anticelulitic, masaj sportiv, relaxare la 4 mâini, relaxare în
cuplu, relaxare cu pietre vulcanice, masajul Relax
Candle, masajul Wine Panda, Reflexoterapie, masaj
facial, Terapie cu dușVichy, terapie prin hidromasaj,
masajul scalpului, masajul spatelui).
Prosoapele pentru plajă / piscină se acordă în
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ţie medicală, înainte de efectuarea procedurilor, recomandăm să se comunice maseurului orice afecţiune medicală.
Copii - Accesul copiilor la piscină se va face doar
sub supravegherea unui adult, iar la sala de fitness
accesul acestora este permis după vârsta de 17 ani.
Folosirea piscinei şi a saunelor. Pentru a asigura un
mediu curat şi igienic, se va folosi duşul înainte de
accesarea saunei şi a piscinei. Se va purta casca
de protecţie în apa piscinei. Este interzis accesul
în piscină persoanelor cu plăgi deschise, dermatite
sau alte boli transmisibile. Centrul îşi rezerva dreptul de a refuza accesul în piscină persoanelor care
prezintă afecţiuni ale pielii.
Obiecte pierdute - Iaki Spa nu este răspunzător pentru pierderea obiectelor personale, de aceea sugeram că obiectele de valoare să nu fie lăsate nesupravegheate.
Plata serviciilor - Serviciile efectuate la Spa se achită la începutul efectuării lor la Recepţia Spa sau se
pot încasa împreună cu serviciile hoteliere.
Folosirea echipamentelor - Pentru a evita unele neplăceri, vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de folosire afişate şi recomandările personalului Iaki Spa.
Servicii: Curăţătorie şi spălătorie, posibilitate
transfer aeroport, excursii opţionale pe litoral.

schimbul unui card special - achiziţionat de la recepţie în baza unui depozit drept garanţie (100 lei
/ prosop).
Oaspeţii sunt obligaţi să prezinte la check-in un card
de credit valid pentru garantare, hotelul îşi rezervă
dreptul de a preautoriza suma aferentă cazării sau
minibarului (500 lei). Garantarea se poate face şi cu
numerar prin constituirea unui depozit la recepţie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: Se acordă în cadrul Restaurantului
Iaki, categoria 4 stele, micul dejun în sistem bufet
suedez, prânzul şi cina în sistem bufet suedez (minim 30 de persoane înscrise) sau sistem serviciu
la farfurie.
Valoarea mesei cuprinse în catalog este:
Mic dejun = 60.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 60.00 Lei / zi / persoană între 02.05-13.06/
02.09-30.09.2019, respectiv 80.00 lei / zi / persoană între 14.06-01.09.2019;
Cina = 80.00 Lei / zi / persoană.

Turiştii care achiziţionează pensiune completă, beneficiază de acces gratuit la Spa Center.
Pentru accesul la prânz/cina este obligatorie purtearea braţării înmânate la recepţie la momentul cazării.
Demipensiunea / pensiunea completă se serveşte în
interiorul celor două restaurante, terasa restaurantului este destinată doar clienţilor a la carte.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- copiii între 0 - 3 ani neîmpliniţi: gratuitate la cazare
şi mese (mic dejun sau mic dejun şi prânz);
- copiii între 3 - 12 ani neîmpliniţi: gratuitate la cazare cu mic dejun şi 50% discount din prânz/cina;
- a 3-a şi a 4-a persoană peste 12 ani (a 4-a persoana
doar în camere duble superioare sau apartamente):
50 % reducere dintr-un loc (doar cazare), dar achită
pensiunea conform perioadei respective (mic dejun
şi dejun / cină).
În camera dublă standard se acceptă maxim 2
adulţi şi 1 copil de 4 ani, fără pat suplimentar. În
camera dublă superior se acceptă maxim 3 adulţi
şi un copil cu vârsta de 5 ani, fără pat suplimentar.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber, piscina
acoperită - semi-olimpică (21m lungime, adâncime
1,30 / 1,40 m - 2,10 / 2,20 m), SPA - Center IAKI, teren
sport mixt - fotbal şi tenis, sală fitness, sală de aerobic, jacuzzi, săli de masaj, saună uscată şi umedă,
solarium, salon de coafură şi cosmetică (manichiură-pedichiură, cosmetică, coafură).
Acces Spa Center pentru clienţii hotelului: 69.00 Lei
/ zi / adult şi 49.00 Lei / zi / copil (3 - 12 ani neîmpliniţi). Accesul la Iaki Spa este inclus doar pentru
oaspeţii care au achiziţionat pensiune completă.
Ca în fiecare an, oaspeţii hotelului beneficiază de
gratuitate la piscina exterioară şi plaja privată, la
şezlonguri şi umbrele.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

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

97,60 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

HOTEL CENTRAL



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 50 m
de plajă.
Adresă: Hotel Central, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanţa.
Forma, mărimea şi culoarea fiecărui element
(parterul şi etajul 2 – roşu, etajul 1 – alb, etajul
3 – verde), de la piesele de mobilier, amenajările interioare, dotările tehnico-sanitare până
la obiectele decorative, au fost astfel alese încât să ofere turiştilor sentimentul de relaxare
şi odihnă.
Renovată în 2009, piscina este situată către
mare, e descoperită şi cu apă dulce, fiind accesibilă adulţilor dar şi copiilor, adâncimea apei
făcându-se treptat de la 1 la 2 m; program
funcţionare: 08.00-18.00.
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Dotări generale:
restaurant -dispune de scaune pentru copii cu o capacitate de 80 persoane în interior şi 240 de persoane pe terasă, parcare proprie, loc de joacă pentru
copii -amenajat lângă terasa restaurantului, internet
-wirelless în recepţie şi în spaţiile speciale de pe fiecare etaj, animalele de companie acceptate -de
talie mică şi medie (se achita la recepţie 44.00 Lei/
noapte/ animal de companie), salon de înfrumuseţare şi relaxare, bar, terasa cu vedere spre mare, lift,
terasa-restaurant.
Săli de conferinţă: 1 - o sală cu capacitate de maxim 50 de locuri, dimensiuni : l=5m, L=15 m, intrarea
în sală este pe mijloc, aranjament în formă de T dotată cu: aer condiţionat, videoproiector, retroproiector, ecran de proiecţie, suport de flipchart.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, balcon, telefon cu acces internaţional, pardoseala din gresie
cu covoraşe.
Număr total camere: 122
Duble: 119
Apartamente: 3 - apartamentul este compus din

living cu canapea extensibilă şi dormitor.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
REGULI HOTEL CENTRAL
- Cazarea se va face începând cu ora 18 a zilei de
început a sejurului, iar eliberarea camerei se va face
până la ora 12 a zilei de plecare din hotel. Prelungirea şederii după ora 12 se va face doar cu acordul
hotelului şi se va percepe o taxă suplimentară, afişată la recepţie.
- În momentul cazării, turiştii preiau inventarul afişat în camere şi pot reclama în decurs de maxim
o oră, nereguli privind integritatea acestuia. După
aceasta sunt direct responsabili pentru orice daune sau lipsuri.
- Este interzisă folosirea de aparatură pentru gătit
sau încălzit în camerele de hotel.
- Este interzisă deţinerea de materiale periculoase,
inflamabile sau toxice în camerele de hotel.
- Vizitatorii care urcă în cameră trebuie să se înregistreze la recepţia hotelului în baza documentului
de identitate.
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- Toate persoanele care ocupă camera de hotel trebuie înregistrate la recepţie.
- Pentru a beneficia de gratuităţile sau reducerile
pentru copii, se va prezenta la recepţie copie după
certificatul de naştere.
- Este interzisă tulburarea liniştii în hotel.
- Este interzis turiştilor să intre în restaurant cu alimente sau băuturi achiziţionate din altă locaţie.
- Este interzis turiştilor părăsirea restaurantului cu
alimente perisabile servite la micul dejun sau deţinerea de alimente perisabile în camerele de hotel.
- Orice bun din dotarea hotelului, deteriorat de către
client va fi achitat de către acesta, conform tarifelor
practicate la recepţie.
În cazul nerespectării prevederilor de mai sus, Hotel
Central are dreptul de a sista prestarea serviciilor
contractate de către client, fără a fi angajat la plata
vreunei daune de orice natură ori returnarea contravalorii serviciilor neconsumate.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Incluse în tarif: informaţii privind orarul mijloacelor
de transport; trezirea clienţilor la ora solicitată; păstrarea obiectelor de valoare; transmiterea de mesaje; predarea şi expedierea corespondentei clienţilor;
expedierea prin retur la domiciliu a scrisorilor sosite
după plecarea clienţilor; acordarea de medicamente
şi materiale sanitare în cadrul primului ajutor în caz
de accident; comenzi taxi; oferirea de material de
propagandă şi informare turistică, rezervări de locuri
în alte unităţi de alimentaţie publică.
Contra cost: servicii telefonice şi fax; multiplicări documente, minibar, închiriere sala de conferinţe ,( 200
lei/zi), organizare de banchete, recepţii, mese oficiale.
Suplimentul pentru Vedere la Mare se va achita la recepţie în funcţie de disponibilitate la momentul cazării.
Tarife supliment vedere mare:
05.05- 30.05.2019 = 10.00 Lei/camera/ noapte
31.05 - 04.07.2019, 01.09-30.09.2019 = 15.00 Lei/
camera/ noapte
05.07 - 31.08.2019 = 20.00 Lei/ camera/ noapte
Servicii masă:
se acordă în Restaurantul Central, categoria I, mic
dejun bufet suedez cu gustări reci şi calde în perioada
01.06-01.09 şi continental în perioada 01.05-01.06 şi
01.09-30.09, prânzul şi cina în sistem fișă cont-card
client (bucătărie românească şi internaţională).
Valoarea mesei cuprinsă în catalog:
Mic dejun= 35.00 Lei / zi / persoană;
Prânz= 50.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 50.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
- copiii 0- 6 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 6 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii:
(în cameră cu 2 adulţi):
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0-6 ani neîmpliniţi

beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun fără
pat suplimentar asigurat.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 6-12 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi achita micul
dejun integral, fără pat suplimentar asigurat.
- copiii cu vârsta de peste 12 ani achita 75% din
valoarea unui loc de cazare cu mic dejun, cu pat
suplimentar asigurat;
Se va prezenta la recepţie copie după certificatul
de naştere.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer liber - Fiesta
del Mar (acces gratuit), renovată 2009, şezlonguri şi
umbrele gratuite în limita disponibilităţilor. Program
de funcţionare 08.00- 18.00. Piscina este situată în
fata hotelului, către mare, cu apă dulce, cu adâncime treptat de la 1m la 2m, duşuri.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat

HOTEL PESCĂRUȘ

DESCRIERE

Hotelul este situat la 50 m de plajă şi vis a vis
de sătul de vacanţă, în sudul staţiunii.
Adresă: Hotel Pescăruş, staţiunea Mamaia,
cod 900001, jud Constanța.
Hotelul PESCĂRUŞ oferă condiţii de cazare
bune la tarife accesibile.
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
Dotări generale:
Bar, parcare, parter+ 4 nivele.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, frigider, baie cu duș -fara cădiţa
de dus, internet - wireless Camerele duble superioare au suprafaţa mai mare decât camerele standard.
Număr total camere: 131
Duble: 125
Apartamente: 6 - living cu canapea extensibilă şi dormitor cu 2 paturi. Apartamentele sunt situate la etaj.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

Servicii masă: se acordă în Restaurantul Parc în sistem bonuri valorice.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare

MAMAIA

Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat

HOTEL CONDOR



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Hotelul este situat în partea centrală a staţiunii, lângă Casino Mamaia şi barul Melody, la
cca. 50 m de plajă şi 50 m de lacul Siutghiol.
Adresă: Hotel Condor, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Hotel Condor, Mamaia, reprezintă locaţia ideală pentru vacanţă ta bine-meritată!
Datorită poziţiei privilegiate, situat lângă piazzeta Cazino, puteţi asista pe toată durata verii
la spectacole în aer liber din această piazzeta.

Dotări generale:
restaurant -cu terasă, parcare proprie, internet -wireless, păstrare obiecte de valoare, 6 etaje, 2 lifturi,
camera pentru bagaje, bar de zi, schimb valutar.
Săli de conferinţă: 1 - o sală cu capacitate 70- 100
locuri dotată cu: aer condiţionat, sonorizare, ecran,
acces internet, videoproiector, pupitru.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu cadă -doar
camerele single, baie cu duș, balcon, internet -wireless, uscător de păr, telefon, acces pe bază de cartela magnetică.
Număr total camere: 139
Single: 6
Duble: 131
Apartamente: 2 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.

Servicii: Incluse în tarif: informaţii turistice şi culturale, serviciul pentru transportul bagajelor, serviciul
comisionar curier, acordare de prim-ajutor în caz
de urgenţă, trezirea clienţilor la solicitare, primirea
şi trimiterea mesajelor şi a corespondentei pentru
clienţi, informaţii privind orarul mijloacelor de transport, comenzi taximetre, internet wireless;
Contra cost: spălat, curăţat, călcat lenjerie personală, curăţat încălţăminte, servicii poştale, servicii
telefonice locale, interurbane, internaţionale la tarifele ROMTELECOM, room-service, transport la aeroport, rent-a-car, florărie, serviciu fax, fotocopiere,
curierat rapid.
Servicii masă: se acordă în unitatea restaurant Condor, categoria 4 stele:
Mic dejun în sistem bufet suedez, prânz şi cina în
sistem fisa cont „a la carte”.

Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.

Fitness/Wellness/Sport:
sală fitness.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă şi intrare lină în mare.

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

411,75 lei

persoană / 5 nopți / loc în
cameră dublă matrimonială
yy aer condiţionat

HOTEL DUNĂREA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Situat în partea de sud a Staţiunii Mamaia, în
vecinătatea parcului de distracţii Aqua Magic
şi la numai 50 m de plajă.
Adresă: Hotel Dunărea, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.

Dotări generale:
Parcare proprie - contra cost, în limita locurilor disponibile, internet - wireless în recepţie, păstrare
obiecte de valoare, 4 etaje, bar cu terasă.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV - LCD, minibar, seif, baie cu cadă
- renovata, balcon, uscător de păr, telefon, acces pe
bază de cartelă.
Apartamentul are TV LCD în living şi dormitor, două
grupuri sanitare, două balcoane.
Număr total camere: 130
Duble: 121 - dintre care 60 camere cu pat matrimonial (1.40/1.90) şi 61 camere cu două paturi
(0.90/1.90).
Apartamente: 9 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor (pat matrimonial 1.80/1.90).
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga
comisionul agenţiei. Nu se acceptă animale de
companie.
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REGULAMENT HOTEL DUNĂREA:
- Prelungirea şederii după ora 12 se va face doar cu
acordul hotelului şi se va percepe o taxă suplimentară afişată la recepţie.
- În momentul cazării turiştii preiau inventarul afişat
în cameră şi pot reclama în decurs de maxim o oră
nereguli privind integritatea acestuia. După aceasta
sunt direct responsabili pentru orice daune sau lipsuri.
- Este interzisă folosirea de aparatură pentru gătit
sau încălzit în camera de hotel.
- Este interzisă deţinerea de materiale periculoase, inflamabile sau toxice în camera de hotel.
- Vizitatorii care urcă în cameră trebuie să se înregistreze la recepţia hotelului în baza documentului
de identitate.
- Toate persoanele care ocupă camera trebuiesc înregistrate la recepţie. Pentru a beneficia de gratuitate şi
reducerile pentru copii, se va prezenta la recepţie copie
după certificatul de naştere al fiecărui copil.
- Este interzisă tulburarea linștii în hotel.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii: Incluse în tarif: informaţii turistice, trezirea
turiştilor, transmiterea de mesaje, păstrarea baga-

MAMAIA

jelor, internet wirelles, servicii fax.
Servicii masă:
Se acordă în unitatea Restaurantul Aurora şi Terasa Azur, categoria a II-a, în sistem bonuri valorice.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 35.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 30.00 Lei / zi / persoană.
Copiii 0-12 ani neîmpliniţi, achită 50% din valoarea
mesei.
Peste 12 ani achită 100% tarif de adult.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi);
CAMERA MATRIMONIALĂ (capacitate maximă 2
adulţi)
CAMERA CU DOUĂ PATURI (capacitate maximă 2
adulţi şi 2 copii)
- 1 copil între 0 – 10 ani neîmpliniţi beneficiază de
gratuitate la cazare, fără pat suplimentar asigurat;
al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 0– 15 ani ne-

împliniți achită obligatoriu pat suplimentar.
Cazarea în pat pliant se face până la vârsta de 15
ani, copiii cu vârsta peste 15 ani sunt consideraţi
adulţi şi vor achita tariful întreg.
Tariful pentru pat suplimentar este de 79.30 lei /
noapte.
APARTAMENT (capacitate maximă): 2 adulţi şi 2
copii până în 15 ani sau 3 adulţi şi 1 copil până în
15 ani).
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă şi intrare lină în mare.

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

Tarife începând de la

109,80 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat

HOTEL ROMANTIC

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Adresă: Hotel Romantic, staţiunea Mamaia,
cod 900001, jud. Constanța.
Hotelul Romantic s-a deschis în vara anului
2010, este poziţionat pe malul lacului Siutghiol,
în zona Hotelului Scandinavia, în spatele Hotelului Regal, la 150 m de ţărmul mării.

Dotări generale:
Parcare proprie, internet - wireless, păstrare obiecte
de valoare, salon de mic dejun.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV -LCD, minibar, baie cu duș, balcon, internet - wireless, uscător de păr.
Număr total camere: 35
Duble: 31
Apartamente: 4 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
Micul dejun se asigură în salonul de mic dejun al
hotelului, în sistem sistem bufet suedez. Prânzul
şi cina se asigură în restaurantul Hotelului Palas 4
stele, în sistem fișă cont.
Valorea mesei cuprinse în catalog este:
Prânz = 60.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 60.00 Lei / zi / persoană.
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Servicii masă copii:
- copiii 0 - 7 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- maxim 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 7 ani neîmpliniţi, beneficiază de cazare şi mic dejun gratuit,
fără pat suplimentar asigurat. Hotelul nu dispune de
paturi suplimentare.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

90,00 lei

MAMAIA

Tarife începând de la

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat

HOTEL HEFAISTOS

DESCRIERE

Hotelul Hefaistos este situat în centrul staţiunii Mamaia, lângă Cazino, la circa 100 metri
de plaja Cazino.
Adresă: Hotel Hefaistos, staţiunea Mamaia,
cod 900001, jud. Constanța.
Hotelul Hefaistos Mamaia *** a fost renovat şi
regândit complet în anul 2014 !

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
Restaurant, parcare proprie, internet - wireless gratuit în tot hotelul.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV - LCD, minibar, seif, baie cu cadă,
uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 50
Duble: 50 - camere cu două paturi (lipite).

SERVICII ŞI FACILITĂŢI



Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi) :
- 1 copil cu vârstă cuprinsă între 0-6 ani (neîmpliniţi)
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără
pat suplimentar asigurat;
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 6-12 ani (neîmpliniţi), achita 60.00 Lei/ zi (mic dejun inclus), fără pat
suplimentar asigurat.
- 1 copil peste 12 ani, achita 84.00 Lei/ zi (mic dejun
inclus), fără pat suplimentar asigurat.
Patul suplimentar se achita la recepţia hotelului în
funcţie de disponibilitatea la momentul cazării.

Servicii masă: Se acordă în Restaurantul Hefaistos,
categoria 3 stele, mic dejun bufet suedez, prânzul
în sistem variante de meniu fix în două variante.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 35.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
- copiii 0- 18 ani neîmpliniţi 100% tariful pentru un
adult.

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

Tarife începând de la

110,09 lei

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă matrimonială
yy aer condiţionat

HOTEL SULINA INTERNAŢIONAL

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la 50 m de plajă.
Adresă: Hotel Sulina Internaţional, staţiunea
Mamaia, cod 900001, jud. Constanța.
Sulina Internațional, hotel de tradiție din sudul
Stațiunii Mamaia, complet renovat şi modernizat în anul 2016, vă invită să savurați clipe de
neuitat pe țărmul Mării Negre.
Acesta se remarcă printr-un design distinctiv
și printr-o poziționare ideală pentru relaxare,
distracție.
Hotelul este de asemenea o locație perfectă
și pentru întâlnirile de afaceri, deținând o sală
de conferințe încăpătoare și dotată cu toate
echipamentele necesare.
De asemenea, în restaurantele hotelului se pot
organiza evenimente private.
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Dotări generale:
Restaurant, parcare proprie - (gratuită în limita locurilor disponibile), păstrare obiecte de valoare, terasă, bar.
Restaurantul Aqua este situat la parterul hotelului.
Are o capacitate de 80 de persoane, acces la terasă dinspre mare, animată de fântâna arteziană din
imediata vecinătate a hotelului. În meniul restaurantului se regăsesc preparate din bucătăria internațională. Aici se pot servi micul dejun în regim bufet
suedez, prânzul și cina à la carte, dar totodată vă
puteți desfăta cu o băutură răcoritoare pe terasa
restaurantului.
Restaurantul Velvet este situat la etajul I al hotelului.
Are o capacitate de 180 locuri și permite o vedere
panoramică asupra țărmului.
Asemeni restaurantului Aqua, meniul este format
din preparate ale bucătăriei internaționale. În restaurant se pot servi micul dejun în regim bufet suedez,
prânzul și cina à la carte. Capacitatea restaurantului
permite organizarea de recepții și evenimente de
dimensiuni medii.



Săli de conferinţă: 1 - o sală de evenimente şi conferinţe, cu terasă.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu duș, balcon
- (mobilier de balcon), internet - wireless, uscător
de păr, halat de baie, telefon în cameră şi în baie.
Apartamentul are două balcoane. Toate spaţiile de
cazare au vedere laterală la mare.
Număr total camere: 156
Duble: 146 - Camere duble cu pat matrimonial şi
două paturi. Camera Matrimonială 3*: suprafaţa totală 14 mp; pat dublu (1600/1900 cm), spaţiul din
cameră nu permite instalarea unui pat suplimentar.
Camera Twin 4*: suprafaţa totală 17 mp; două paturi
de 1 persoană (900/1900 cm x 2); spaţiul din camera permite instalarea unui pat suplimentar.
Apartamente: 10 - Apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă (1600/2000 cm extinsă) şi dormitor cu pat matrimonial. Suprafaţa totală 36 mp.
Observaţii:
Regulament intern Hotel Sulina Internaţional 4*
- ziua hoteliera începe la ora 16.00 (ora de la care
camera poate fi ocupată / check-in); ziua hotelieră
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se termină la ora 12.00 (ora la care trebuie eliberată
camera / check-out).
- nu este permis accesul în hotel sau în restaurant
cu alimente şi băuturi din exterior; produsele oferite
la mic dejun, dejun şi cina se vor consuma doar în
interiorul restaurantului / terasei pe parcursul desfăşurării mesei.
- fumatul nu este permis în cadrul hotelului.
- nu este permisă ieşirea cu produse alimentare şi
băuturi din locaţie.
- accesul animalelor de comanie este interzis.
- cazare se va efectua în baza prezentării voucherului, a actului de identitate (inclusiv pentru copii) şi a
completării fișei de turist la recepţie.
- alocarea camerelor se face în funcţie de disponibilitatea hotelului din ziua check-in-ului; nu se poate
garanta un anumit etaj, camere alăturate sau situate într-un anumit sector; solicitările de acest gen
sunt considerate preferinţe, care se pot satisface
în limita disponibilităţilor, fiind exclusă garantarea.
- parcarea este gratuită în limita locurilor disponibile
şi nu se reţin locuri pentru turişti.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
Se acordă în restaurantul hotelului, mic dejun bufet
suedez, prânzul şi cina în sistem fisa cont „a la carte”.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 35.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 55.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 55.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
- copiii 0 - 11.99 ani achita 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
CAMERĂ DUBLĂ STANDARD 3* (pat matrimonial)
Capacitate maximă: 2 adulţi şi 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 11.99 ani.
- un copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 5.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără
pat suplimentar;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 6 - 11.99 ani achita: 24.60 Lei/ zi pentru mic dejun, fără pat suplimentar.
CAMERĂ DUBLĂ SUPERIOARĂ 4* (două paturi)
Capacitate maximă: 2 adulţi şi 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 11.99 ani sau 2 adulţi şi 1 copil cu
vârsta cuprinsă între 0 -11.99 ani+ 1 copil 12 - 13.99
ani; 3 adulţi.
- doi copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 5.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără
pat suplimentar;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 6 - 11.99 ani achita: 24.60 Lei/ zi pentru mic dejun, fără pat suplimentar asigurat; al doilea copil achita 98.40 Lei/ zi între
03.05-27.06 & 19.08-30.09.2019 respectiv 160.00
Lei/ zi în perioada 28.06-18.08.2019 şi beneficiază
de pat suplimentar şi mic dejun;

- un copil cu vârsta cuprinsă între 12 - 17.99 ani
neîmpliniţi achită 116.85 Lei/ zi între 03.05-27.06 &
19.08-30.09.2019 respectiv 178.35 Lei/ zi şi beneficiază de pat suplimentar şi mic dejun;
- al 3-lea adult achită 100% loc în cameră + mic dejun integral şi beneficiază de pat suplimentar.
APARTAMENT
Capacitate maximă: 4 persoane.
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 5.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun.
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 6 - 11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achita 24.60 Lei /
zi / copil pentru mic dejun
- al treilea adult în apartament sau un copil peste 12
ani achită micul dejun integral în suma de 43.05 Lei
/ zi / copil sau adult.
- al patrulea adult în apartament achită 100% din valoarea unui loc în apartament + mic dejun integral.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

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

Tarife începând de la

142,50 lei

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă standard
yy
yy
yy
yy
yy

HOTEL MALIBU



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la intrarea în staţiunea Mamaia, pe plajă.
Adresă: Hotel Malibu, staţiunea Mamaia, B-dul
Mamaia nr 316, cod 900001, jud. Constanța.
Hotelul MALIBU este amplasat la intrarea sudică în stațiunea Mamaia, fiind mărginit de plajă
cu nisip fin și de apele lacului Tăbăcărie. Datorită poziționării privilegiate, oaspeții hotelului
au șansa unică de a urmări răsăritul soarelui
din apele Mării Negre și apusul acestuia în apele lacului Siutghiol.

Dotări generale:
Restaurant -bucatarie internaţională şi românească,
parcare proprie -nepazita, gratuită în limita disponibilităţilor, loc de joacă pentru copii -amenajat pe
plajă (deschis în funcţie de sezon şi de condiţiile
meteo), internet -wireless în spaţiile publice - gratuit, păstrare obiecte de valoare,lobby, 2 lifturi, plaja
privată cu şezlonguri gratuite - maxim 2 şezlonguri/
camera şi 1 umbrela/cameră, în limita locurilor disponibile şi în funcţie de sezon şi condiţiile meteo,
bar la piscină, saună umedă şi uscată.
Săli de conferinţă: 4 - au capacități diverse, cuprinse între 34 și 250 de locuri, și pun la dispoziție
echipamente multiple și moderne, mobilier modular, scaune clasice și scaune moderne cu suport
de scris. Fiecare sală de conferință este decorată
diferit și beneficiază de lumină naturală și o așezare
flexibilă a mobilierului.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu duș, balcon, internet -wireless gratuit, uscător de păr,telefon,
halat de baie, papuci.
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aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
plajă proprie
SPA

Număr total camere: 153 - Dintre aceste camere, 22
sunt apartamente, 78 sunt camere twin, iar 53 sunt
camere cu pat matrimonial.
Duble: 131
Apartamente: 22 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor, balcon sau
terasă.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Turiştii vor purta obligatoriu braţara primită în momentul cazării.Numai în baza ei se asigura accesul
în restaurant, la piscină, plaja şi SPA.
Nu se acceptă animale de companie.
Servicii: Incluse în tarif: parcare în limita locurilor
disponibile, loc de joacă pentru copii, saună umedă
și uscată în cadrul centrului SPA, piscină exterioară,
şezlonguri pe plajă și piscină, internet Wi – Fi, trezire
la cerere, seif . Contra cost: spălătorie/călcătorie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: Se acordă în restaurantul Malibu,
categoria 4 stele, micul dejun în sistem bufet/con-
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tinental, prânzul şi cina în sistem bufet suedez /
fișă cont:
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Prânz = 55.00 Lei/ zi/ persoană;
Cina = 55.00 Lei/ zi/ persoană;
Program servire masă:
Mic dejun - 07.00-9.30
Pranz-12.30-14.30
Cina-18.30-21.00 (restaurantul îşi rezerva dreptul de a decala orele de servire a cinei cu maxim
30 minute).
Mesele se organizează în sistem bufet dacă există
un număr minim de 40 de persoane, care au achitat
serviciul respectiv de masă.
În cazul pachetelor cu demipensiune în regim bufet,
masa de prânz se serveşte începând de a doua zi
până în ziua de check-out (inclusiv).
În cazul pachetelor cu pensiune completă în regim bufet, masa de cină se serveşte începând
cu ziua cazării; în ziua de check-out se va servi
masa de prânz.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
Copiii sub 12 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar în cameră cu
doi adulți plătitori
Pentru copiii peste 12 ani, patul suplimentar este
obligatoriu.
Pentru copiii până la 5 ani neîmpliniţi mic dejunul
este gratuit în cazul în care va fi de tip bufet (pentru
minimum 40 pax). În cazul în care mic dejunul va fi
de tip continental (pentru mai puţin de 40 pax), copiii până la 5 ani neîmpliniţi vor achita mic dejunul
în valoare de 34.20 Lei/ zi/copil.
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani neîmpliniţi se achită mic dejunul în valoare de 34.20
Lei/ zi/copil.
Pentru copiii începând cu vârsta de 10 ani până la
12 ani neîmpliniţi care beneficiază de cazare gratuită se achită mic dejunul în valoare de 45.60 lei/
zi/copil.
Cazarea cu pat suplimentar se face până la vârsta
de 16 ani neîmpliniţi.
Pentru persoanele cu vârsta începând cu 16 ani cazarea se face în condiții de adult
Pentru patul suplimentar se achită 171.00 Lei/zi
(mic dejun inclus).
În apartament a treia persoană cu vârsta peste 12
ani achită 171.00 Lei/ zi cu mic dejun inclus
Pentru adulți nu se pot oferi paturi suplimentare în
camere duble
Pentru mesele de prânz şi cină copiii trebuie să achite astfel:
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 5 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la mesele de prânz şi cina
în sistem bufet; dacă mesele nu se organizează în
regim bufet se achită: supliment prânz 40.00 lei/zi/
copil; supliment pensiune completă (prânz şi cina)
80 lei/zi/copil.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani neîmpliniţi

achită: supliment prânz 40.00 lei/zi/copil; supliment
pensiune completă (prânz şi cina) 80 lei/zi/copil.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 10 şi 16 ani neîmpliniţi: supliment prânz 55.00 lei/zi/copil; supliment
pensiune completă (prânz şi cina) 110 lei/zi/copil.
- copiii peste 16 ani achita: supliment prânz 55.00
lei/zi/copil; supliment pensiune completă (prânz şi
cina) 110 lei/zi/copil.
Cazarea copiilor se face doar cu prezentarea unei
copii după certificatul de naştere sau a cărţii de
identitate.
Accesul la masa de prânz în ziua de check-out se
face doar după eliberarea camerei, în baza unei noi
brăţări (altă culoare) de acces în restaurant.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber - deschisa în funcţie de sezon şi de condiţiile meteo, SPA.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă şi intrare lină în mare.

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

73

MAMAIA

Tarife începând de la

279,45 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă parter fără terasă
yy aer condiţionat
yy piscină

HOTEL BAVARIA BLU

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la 5 m de plajă.
Hotel Bavaria Blu este aşezat în cea mai exclusivista staţiune, Mamaia.
Alegerea acestui hotel vă va oferi confortul pentru odihnă şi relaxare, dar şi spaţiul necesar pentru desfăşurarea diverselor activităţi în condiţii
excelente. Hotelul dispune de un restaurant modern, 3 săli de conferinţă, foişor, terasă şi piscină.
Adresă: Hotel Bavaria Blu, staţiunea Mamaia,
cod 900001, judeţul Constanța.
Oricare ar fi menirea călătoriei dumneavoastră,
Hotelul Bavaria Blu va fi gazda perfectă având o
tradiţie recunoscută pentru ospitalitate, servicii
impecabile, atmosfera relaxantă şi confort.
Poziţia strategică a hotelului- la 5 metri de plajă, dar în imediata apropiere a oraşului Constanța, face ca hotelul Bavaria Blu să fie locaţia
ideală atât pentru turistul sosit în vacanţă cât
şi pentru cel aflat în deplasare în interes de
serviciu sau în scop de afaceri.
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Dotări generale:
restaurant - Foișorul este o oază de răcoare şi un
adăpost faţă de soarele puternic în timpul verii şi
este zona principală unde se serveşte masa; alternativa Foişorului este restaurantul unde se serveşte
masa când vremea este răcoroasă sau ploua sau
după preferinţa clientului, parcare proprie -gratuită
în limita locurilor disponibile, acces persoane cu dizabilităţi, internet -wireless gratuit, păstrare obiecte de valoare, lift, bar la recepţie, 3 baruri ( Bar Recepţie deschis permanet; Bar Foişor deschis de la
12:00 - 00:00 şi Bar Piscina de la 08:00 la 20:00),
facilităţi de acces pentru persoane cu dizabilităţi,
camera bagaje.
Săli de conferinţă: 3 - 60/ 150/ 240 - 500 locuri în
arajament teatru/sistem modular - dotate cu aparatura ultramodernă.
Dotări camere: aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie
cu duș - (cabina de duș), internet -wireless, uscător
de păr, telefon, sistem de alarmă în caz de incendiu/
detectoare de fum, halat şi papuci de baie, priză pentru aparat de bărbierit, oglindă cosmetică, telefon,
birou de lucru.



Camera Single Standard / Vedere La Mare 4*:
Spaţiu de cazare destinat cazării unei singure persoane. Suprafaţa totală de 15 mp, vedere standard
/ vedere la mare.
Cameră Dublă Standard / Vedere La Mare 4*:
Spaţiu de cazare care permite acomodarea a maxim
2 persoane: 2 adulţi sau 1 adult cu un copil. Suprafaţa totală de 18 mp, vedere standard / vedere la mare.
Garsonieră:
1. Garsonieră Standard / Vedere La Mare 4*
Spaţiu de cazare care permite acomodarea a maxim
2 adulţi cu 2 copii 0-3.99 ani.
2. Garsonieră Standard / Vedere Mare 4* - Junior
Spaţiu de cazare care permite acomodarea a maxim
2 adulţi cu 1 copil 4-15.99 ani.
3. Garsonieră Standard/ Vedere Mare 4*- Family
Spaţiu de cazare care permite acomodarea a maxim
2 adulţi cu 2 copii 4- 15.99 ani.
4. Garsonieră Standard/ Vedere Mare 4*- Triplă
Spaţiu de cazare care permite acomodarea a maxim 3 adulţi.
!!! Cele trei tipuri de camere mai sus reprezintă acelaşi spaţiu de cazare, dar cu diferite politici tarifare.
Este suplimentata cu canapea extensibilă. Suprafa-

Număr total camere: 139
Single: 37
Duble: 44 - dintre care 32 camere duble standard şi
12 camere duble deluxe.
Apartamente: 4
Garsoniere: 54
Hotelul dispune de 123 de camere de 4* şi 16 camere de 5*. În plus, întreg ultimul etaj de cinci stele,
vine şi cu o poveste aparte, întrucât fiecare cameră
este o călătorie către o ţară a lumii, fiind decorată
după chipul şi asemănarea ţării respective. Fiecare
cameră a etajului 5 a fost gândită având la baza
conceptul de tari care prin intermediul gamei de culori şi a mobilierului modern, elegant şi personalizat,
vă vor purta într-o călătorie în jurul lumii. Concepute pentru a creea armonia pefecta între relaxare şi
un mediu de lucru adecvat, cele 16 camere vă vor
transpune de fiecare dată într-o lume diferită: de
la modernismul apartamentului american până la
subtilă aroma orientală a apartamentului chinezesc.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.
Politica de check-in/check-out: Check-in-ul începe
la ora 18:00 iar check-out-ul este până în ora 12:00.

Alocarea camerelor se face pornind de la disponibilitatea existenta la momentul check-in-ul. Hotelul nu garantează alocarea camerelor pe un anumit
etaj/sector, alocarea camerelor alăturată sau a unei
anumite camere.
Toţi adulţii sunt obligaţi să prezinte la recepţie un
act de identitate şi să completeze fișa de anunţare
a sosirii.
Late check out-ul sau prelungirea sejurului se anunţă cu cel târziu 24 ore înainte. Valoarea late checkout-ului este de 60 lei până în ora 16:00. Ambele
sunt negarantate şi depind de disponibilitatea existenta la momentul respectiv.
Hotelul dispune de o cameră pentru bagaje, pentru
depozitarea acestora în momentul în care turistul
ajunge la hotel înainte de oră check-in-ului sau pentru alte situaţii.
Camerele hotelului sunt exclusiv pentru nefumători.
Pentru fumători sunt amenajate spaţii speciale în
incinta hotelului (bar, foişor, terasă, piscină).
Minibar: Fiecare cameră pune la dispoziţie un minibar încărcat cu diverse produse: băuturi răcoritoare,
ciocolată, vin etc.
Evidența consumului este menţinută zilnic de către
departamentul de housekeeping prin intermediul
fișei de minibar, la finalul sejurului achitându-se valoarea totală consumată.
Este obligatorie completarea şi semnarea fisei de
minibar de către turist. Turiştii vor regăsi zilnic o
copie a fişei de consum lăsată în cameră.
Scoaterea produsului din minibar sau înlocuirea
este considerată drept intenţie de consum şi se
achita.
Bunurile de valoare: Fiecare cameră dispunde de o
cutie de valori. Pentru siguranţă, bunurile de valoare
vor fi păstrate în seiful camerei.
Nu ne asumăm răspunderea şi responsabilitatea
pentru pierderea sau furtul obiectelor personale nesupravegheate.
Acces piscina: Turiştii cazaţi au acess gratuit la piscina exterioară, în intervalul 8:00-20:00. Este strict
interzisă folosirea prosoapelor din cameră.
La cazare vor primi cardurile pentru prosoape care
vor putea fi folosite la piscină. Acestea vor fi returnate la momentul check-out-ului.Deteriorarea sau
pierderea cardurilor se taxează (30 Lei/bucata).
Asigurarea şezlongurilor se face în limita disponibilităţii şi nu se fac rezervări.
Acces parcare: Hotelul pune la dispoziţia turiştilor spaţii de parcare, în limita locurilor disponibile.
Pentru acestea nu se percep taxe adiţionale şi nu
se fac rezervări.
Hotelul nu poartă răspunderea pentru autovehiculele parcate necorespunzător, în imediata apropiere
şi nici pentru lucrurile lăsate în interiorul acestora.
Reguli de utilizare Fișă Cont restaurant
Fişa cont se activează de la recepţie cu punctele
corespunzătoare şi va fi valabilă începând cu ora
18:00 din ziua de check-in.
Poate fi folosită pe durata sejurului de către turist,
expirând în ultima noapte de cazare, la ora 00:00.
* ultima comandă se preia de către restaurant la ora

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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ţa totală de 29 mp, vedere standard / vedere la mare.
Cameră Dublă Deluxe Standard 5*: Egipt, Thailanda, Turcia, Indonezia şi Grecia
Cameră Dublă Deluxe Standard permite acomodarea a maxim 2 persoane: 2 adulţi sau 1 adult cu un
copil. Au o suprafaţă de 32 mp şi sunt prevăzute cu
un balcon de 12 mp. Spaţiile de cazare au vedere
standard spre grădina, pat dublu extra-large, baie
dotată cu hidromasaj, radio, jacuzzi.
Cameră Dublă Deluxe Vedere Mare 5*: România,
Italia, India, Anglia, Australia, Iran şi Căpitan
Cameră Dublă Deluxe Vedere Mare permite acomodarea a maxim 2 persoane: 2 adulţi sau 1 adult cu
un copil. Au o suprafaţă de 32 mp şi sunt prevăzute
cu un balcon de 12 mp. Spaţiile de cazare au vedere
mare, pat dublu extra-large, baie dotată cu hidromasaj, radio, jacuzzi.
Apartament Deluxe Standard 5*: SUA, Kenya
Apartamentul standard permite acomodarea a maxim 2 persoane: 2 adulţi sau 1 adult cu un copil.
Apartamentul SUA - are o suprafaţă de 63 mp + balcon 19 mp. Apartamentul Kenya - are o suprafaţă de
40 mp + balcon 17 mp. Spaţiile de cazare au vedere
standard, pat dublu extra-large, baie dotată cu hidromasaj, radio, jacuzzi.
Apartament Deluxe Vedere Mare 5* : China, Franţa
Apartamentul Vedere Mare permite acomodarea
a maxim 2 persoane: 2 adulţi sau 1 adult cu un
copil. Apartamentul China - cel mai mare apartament; are o suprafaţă de 68 mp + balcon 24
mp. Apartamentul Franta - are o suprafaţă de 67
mp + 2bai (14 mp/5 mp) + 2 balcoane de 24 mp.
Spaţiile de cazare au vedere mare, pat dublu extra-large, baie dotată cu hidromasaj, radio, jacuzzi, saună.

23:00 în weekend şi la 22:30 de luni până joi
Se foloseşte pentru plata consumului din cadrul restaurantului şi include barurile de la piscină şi recepţie.
Nu se accepta la plata ţigărilor.
Suma rămasă la check-out nu se poate elibera în
numerar turistului la plecare, nu se pot lua produse de valoarea nefolosită şi nici nu poate fi
folosită pentru a compensa alte plati aferente
turistului respectiv.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Gratuite: trezirea turiştilor la ora solicitată, informaţii turistice, parcare, internet wireless.
Contra cost: servicii spălătorie/călcătorie, room-service, servicii telefonice, minibar.
Servicii masă:
se acordă în unitatea restaurant Bavaria Blu, categoria 4 stele, micul dejun şi prânzul în sistem bufet
suedez.
În intervalul 12.07- 12.09.2019 cina va fi servită în
sistem bufet sedez, iar în celelalte perioade în sistem fisa cont „a la carte”:
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Cina = 70.00 lei / zi /persoană.
Servicii masă copii:
Cină în perioadele 03.06- 13.06 & 18.06- 11.07.2019
- copiii cu vârsta între 0- 15.99 ani achita 57.50 Lei/
zi/ copil.
Facilităţi copii:
(în garsoniera cu 2 adulţi):
Garsoniera Standard/ Vedere Mare
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0- 3.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun şi prânz,
fără pat suplimentar asigurat;
Garsoniera Standard/ Vedere Mare- Junior
- un copil cu vârsta cuprinsă între 4- 15.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun şi prânz,
fără pat suplimentar asigurat;
Garsoniera Standard/ Vedere Mare- Family
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 4- 15.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare cu mic dejun şi prânz,
fără pat suplimentar asigurat;
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer liber -(adulţi
şi copii - acces gratuit), saună - acces gratuit.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.
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HOTEL VEGA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în partea de nord a staţiunii, pe plajă.
Adresă: Hotel Vega, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Din dorinţa de a vă surprinde, ca de fiecare
dată, începând cu vara anului 2010, Adornate
- Mândria Hotelului Vega - vă stă la dispoziţie
pentru a vă transforma fiecare zi însorită şi fiecare noapte înstelată într-o aventură de neuitat. Maiestuoasă goeletă ce a încântat privirile
tuturor proiectanţilor ca fiind una dintre cele
mai frumoase veliere construite vreodată este
pregătită să îi găzduiască la bordul său pe toţi
cei pasionaţi de aventură sau pe cei ce doresc
să experimenteze momente inedite.
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Dotări generale:
Restaurant - Akolade: restaurant cu bucătărie internaţională; capacitate de 230 locuri în sală şi 140 locuri pe terasă, parcare proprie - capacitate 80 locuri,
acces persoane cu dizabilităţi, loc de joacă pentru
copii - cu supraveghetor (kindergarten), gelaterie
cu terasă (îngheţată, prăjituri, patiserie, cafea) capacitate 50 locuri, Vega Fashion& Art - magazin de
obiecte de artă şi suveniruri, Violet Lounge - bar cu
terasă amplasat la etajul 8, capacitate de 50 locuri,
puteţi savura băuturi fine, vinuri vechi, trabucuri,
muzică ambientală pian şi saxofon, 3 beach-baruri.
Săli de conferinţă: 2 - sala Vega Conference Hall200 locuri dotată cu: instalaţie de traducere simultană cu 3 cabine de traducător şi o cabină de regizor,
instalaţie de sonorizare cu microfoane cu şi fără fir,
ecran proiecţie, flipchart, tablă magnetică, videoprojector, 2 LCD, calculator, copiator, acces internet;
sala Lyra Meeting Room dotată cu: flipchart, tablă
magnetică, videoproiector, LCD, calculator, copiator,
acces internet.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu
duș, chicinetă - numai în apartamentele senior şi

junior (frigider, cuptor microunde, fierbător, veselă), balcon - o parte din camere au balcon, internet,
uscător de păr.
Număr total camere: 123
Duble: 104 - dintre care 7 camere duble SUPERIOARE (39 mp) şi 97 camere duble STANDARD. 53 camere duble STANDARD sunt cu pat matrimonial (26
mp) şi 44 camere cu două paturi (30 mp); camerele
cu pat matrimonial dispun de balcon (numărul maxim de persoane admise este de 2 adulţi şi 1 copil
pentru care nu se solicită pat suplimentar); camera
cu 2 paturi separate, care la nevoie se pot uni, nu are
balcon dar are suprafaţa mai mare (numărul maxim
de persoane admise este de 2 adulţi şi 1 copil; în
acest tip de cameră pot fi admise paturi suplimentare). Camera dublă SUPERIOARĂ dispune de un pat
matrimonial, o canapea fixă, suprafaţa mai mare şi
nu are balcon (numărul maxim de persoane admise
este de 3 adulţi sau 2 adulţi şi un copil).
Apartamente: 13 - apartamente SENIOR SUITE (65
mp) compuse din living cu canapea, chicinetă (frigider, cuptor microunde, fierbător, veselă), un dormitor cu pat matrimonial şi are vedere frontală la
mare (numărul maxim de persoane admise este de
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2 adulţi şi 1 copil dacă pentru acesta nu se solicita
pat suplimentar).
Apartamente junior: 6 - 57 mp; apartamentul este
compus din living cu canapea extensibilă, chicinetă (frigider, cuptor microunde, fierbător, veselă), un
dormitor cu pat matrimonial şi are vedere laterală
la mare (numărul maxim de persoane admise este
de 3 adulţi sau 2 adulţi şi 2 copii).
Familiale: FAMILY ROOM (54 mp) este compusă din
două camere duble standard (una cu pat matrimonial şi una cu două paturi separate, cu uşă comunicantă dubla între ele). În acest tip de cameră pot fi
cazate 4 persoane.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Clienţii hotelului vor trebui să depună la recepţie o
garanţie pentru extraservicii de 500.00 Lei / cameră
/ sejur care se va returna la check-out. Acestă garanţie se depune în momentul sosirii şi poate fi cash
(lei, euro, USD) sau credit card (Visa, Mastercard,
American Express).
În cadrul hotelului Vega fumatul nu este permis.
Nu se acceptă animale de companie.
Check-in la ora 16.00, check-out la ora 12.00. Beneficiarul care nu anunţa prelungirea şederii va elibera camera la ora 12.00, în caz contrar acesta va
achita hotelului contravaloarea integrală a tarifului
de cazare pentru spaţiile ocupate după ora 12.00.
Cererile pentru check-in / check-out la alte ore se
onorează în funcţie de gradul de ocupare al hotelului.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii: Incluse în tarif: parcare (în limita locurilor
disponibile), kindergarten, accesul şi şezlongul la
piscină şi la plaja hotelului de la 01.05- 30.09, internet wireless la parterul hotelului şi prin fibra optică
în cameră, sală fitness.
Servicii masă:
Se acordă în restaurantul Akolade, categoria 5 stele,
micul dejun în sistem bufet, prânzul în sistem bufet
/ a-la-carte, cină în sistem a-la-carte.
Mic dejun = 67.20 Lei / zi / persoană;
Prânz = 91.20 Lei / zi / persoană.
În cazul în care, datorită gradului de ocupare al hotelului, nu se poate organiza dejunul sub formă de
bufet (minim 40 persoane) suma de 91.20 de Lei /
adult / zi va fi considerată cont client şi se va putea
servi a la carte în restaurantul Akolade.

Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- copiii cu vârsta între 0-7 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun / mic dejun
şi dejun bufet, în funcţie de perioadă (fără pat suplimentar);
- copiii între 7-12 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) dar achită
masa conform perioadei respective (mic dejun sau
mic dejun şi dejun);
- copiii peste 12 ani sunt consideraţi adulţi.
Al treilea adult gratuitate la cazare (fără pat suplimentar), dar achită masa conform perioadei respec-

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

tive (mic dejun sau mic dejun şi dejun).
Pat suplimentar 120 Lei/zi (fără mese incluse).
Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber - pentru adulţi şi pentru copii cu
apă încălzită, SPA -Tulip Beauty & Spa Rituals: beauty
salon, saună pentru 4 persoane, jacuzzi pentru 4 persoane, salon masaj, sală fitness, 10 ski-jeturi, banana,
5 hidrobiciclete, şalupa agrement, ski nautic, colac
pentru plimbări cu ski jet de 3 şi 2 locuri.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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HOTEL PHOENICIA ROYAL

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Adresă: Popas Mamaia 3, DC 86, Km 2, Năvodari, jud. Constanța

Dotări generale: Restaurant
Dotări camere: Aer condiţionat, TV - LCD, minibar,
seif, baie cu duș, balcon, internet - wi-fi, uscător de
păr, cană de fiert apă, fier de călcat, masă de călcat,
prosoape de plajă, acces pe bază de card magnetic.
DELUXE SUITE (Cameră matrimonială)
Capacitate: 2 adulţi + 2 copii 0-12 ani neîmpliniţi
Dotări: pat dublu (matrimonial), cameră copil mobilată cu pat, balcon, buton de panică în baie, sistem
de climatizare, internet wi-fi, TV LCD, cosmetice bio
în baie, telefon, uscător de păr, halat, papuci, mini
bar, turn down service, seif, fier de călcat, masă de
călcat, cană electrică, cafetieră / espressor, acces
pe bază de cartelă magnetică, oglindă cu lupă pentru machiaj, housekeeping zilnic.
JUNIOR SUITE (cameră cu pat matrimonial)
Capacitate: 2 adulţi + 2 copii 0 - 12 ani neîmpliniţi
Dotări: pat dublu (matrimonial), canapea fixa – cele
două sunt separate printr-o jaluzea controlată electric, balcon, buton de panică în baie, sistem de climatizare, internet wi-fi, TV LCD, cosmetice bio în
baie, telefon, uscător de păr, halat, papuci, mini bar,
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turn down service, seif, fier de călcat, masă de călcat, cană electrică, cafetieră / espressor, acces pe
bază de cartelă magnetică, oglindă cu lupă pentru
machiaj, housekeeping zilnic.
SUNRISE APARTAMENT (cu vedere la mare)
Capacitate: 2 adulţi
Dotări: living şi dormitor, separate printr-un paravan
din sticlă, pat dublu (matrimonial), canapea fixă, jacuzzi în dormitor, terasă spaţioasă, buton de panică în baie, sistem de climatizare, internet wi-fi, TV
LCD, cosmetice bio în baie, telefon, uscător de păr,
halat, papuci, mini bar, turn down service, seif, fier
de călcat, masă de călcat, cană electrică, cafetieră
/ espressor, acces pe bază de cartelă magnetică,
oglindă cu lupă pentru machiaj, housekeeping zilnic,
vedere frontală către mare.
SUNSET APARTAMENT( cu vedere spre lac)
Capacitate: 2 adulţi
Dotări: living open space şi dormitor, pat dublu (matrimonial), canapea fixă, baie cu jacuzzi, chicinetă pe balcon, terasă spaţioasă, buton de panică în baie, sistem
de climatizare, internet wi-fi, TV LCD, cosmetice bio în
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baie, telefon, uscător de păr, halat, papuci, mini bar, turn
down service, seif, fier de călcat, masă de călcat, cană
electrică, cafetieră / espressor, acces pe bază de cartelă magnetică, oglindă cu lupă pentru machiaj, housekeeping zilnic, vedere frontală către lacul Siutghiol.
Număr total camere: 144
DELUXE SUITE, suprafaţa 60 mp; JUNIOR SUITE,
suprafaţa 42 mp; SUNSET APARTMENTS, suprafaţa 61 mp; SUNRISE APARTMENT, suprafaţa 61 mp;
PRESIDENTIAL SUITES, suprafaţa 64 mp; 1 cameră
pentru persoane cu dizabilităţi, suprafaţa 30 mp;
COMBO SUITES (DUPLEX).
Observaţii:
REGULAMENT INTERN PHOENICIA LUXURY ŞI
PHOENICIA ROYAL
Ziua hotelieră începe la ora 16.00 (ora de la care
camera poate fi ocupată / check-in). Ziua hotelieră
se termină la ora 12.00 (oră până la care trebuie
eliberată camera / check-out).
Servirea meselor în restaurantul hotelului se face în
regim bufet suedez, în intervalul 07:30-10:00 – mic
dejun, 13:00-15:00 – prânz şi 19:00-21:00 – cina.
Este interzisă ieşirea cu alimente sau băuturi din
incinta restaurantului, chiar dacă scopul este păstrarea acestora în cameră. Umbrelele și şezlongurile sunt în limita locurilor disponibile iar alocarea
acestora se face în ordinea sosirii la piscină / plajă.
Cazarea se va face pe baza unui act de identitate (inclusiv pentru copii) şi a completării fișei de turist la recepţie.
Alocarea camerelor se face în funcţie de disponibilitatea hotelului din ziua check-in-ului. Din acest
motiv nu putem garanta un anumit etaj, camere alăturate sau situate într-un anumit sector al hotelului.
Solicitările de acest gen sunt considerate preferinţe
ale turiştilor pe care încercăm să le satisfacem în limita disponibilităţilor, fiind exclusă însă garantarea.
ESTE OBLIGATORIE PURTAREA BRAŢĂRILOR PRIMITE LA CHECK-IN PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIILE COMANDATE.
VOR BENEFICIA DE SERVICIILE OFERITE DOAR
PERSOANELE DECLARATE.
HOTELUL NU ACCEPTA CAZAREA CU ANIMALE DE
COMPANIE
HOTELUL NU PERCEPE TAXA PENTU PARCARE ŞI
NICI NU REŢINE LOCURI PENTRU TURIŞTI.
SERVICII INCLUSE
Parcare proprie supravegheată, Internet WI-FI , Business Corner, Presă la recepţie, Prosoape de plajă
(oferite la Recepţie, pe bază de tichet), Şezlonguri şi
umbrele la plajă şi piscină, Saună, Spălătorie auto,
Muzică live şi program pentru copii, seară la terasa
Relax + accesul gratuit la facilităţile oferite de Phoenicia Holiday Resort.
Facilităţi Phoenicia Holiday Resort (incluse în pachetele Phoenicia Royal) - Parc de joacă pentru copii pe categorii de vârstă, Teatru de vară / Cinema,
Parcul îndrăgostiţilor (foişoare pentru seri romantice), Club animaţie copii, Jocuri şi concursuri pentru
adulţi şi copii (la plajă, piscine, terasă), Piscine exterioare pentru adulţi şi piscine exterioare pentru
copii, cu valuri / tobogane (2 piscine cu apă încălzită), Piscină interioară cu apă încălzită, Animatori,
Petreceri tematice, Karaoke, Carnaval, Fitness, Ae-

robic, Bază sportivă (tenis / baschet / fotbal / volei),
Spălătorie haine cu autoservire.
SERVICII CONTRA-COST
Minibar în cameră, Centru de fotografiere (pentru
cele mai frumoase amintiri din vacanţă), Apeluri naţionale / internaţionale, Transfer la / de la gară / aeroport Constanța / Bucureşti, Beauty Center (coafor,
cosmetică, masaj), Farmacie, Complex de magazine
(alimente / cosmetice / jucării), Echitaţie, Club Games / Biliard, Sporturi nautice, Instructori de sport,
Baruri, Restaurante (cu specific libanez, italian şi
românesc ).

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: Servirea meselor în restaurantul hotelului se face în regim bufet suedez, în intervalul
07:30-10:00 – mic dejun, 13:00-15:00 – prânz şi
19:00 – 21:00 –cina.
Cazare + Mic dejun: include micul dejun - se serveşte începând cu a doua zi de cazare şi inclusiv
în ziua plecării.
Cazare + Demipensiune: include micul dejun şi
masa de prânz - se serveşte începând cu a doua zi
de cazare şi inclusiv în ziua plecării.
Cazare + Pensiune completă: include mic dejun,
prânz şi cina - în prima zi de cazare se serveşte cina,
începând cu a doua zi de cazare se servesc toate
mesele şi în ziua plecării se servesc doar micul dejun şi prânzul.
Cazare + All Inclusive: include mic dejun, prânz,
cina, acces la barul de pe piscină şi barul de pe plajă - în prima zi de cazare se serveşte cina, începând
cu a doua zi de cazare se servesc toate mesele şi în
ziua plecării se servesc doar micul dejun şi prânzul.
La mesele principale şi la baruri sunt incluse băuturile răcoritoare, băuturile alcoolice (bere draft, vin
alb / roşu draft, lichior, vodka), ceai, cafea.

(12.30 - 15.00) Prânz bufet suedez, include cafea,
suc, apă, ceai;
(19:00 – 21:00) Cina: bufet suedez, include băuturi
răcoritoare draft acidulate / neacidulate, apă, suc,
cafea, ceai. Băuturile alcoolice nu sunt incluse pe
perioada meselor sau la barurile din complex.
ALL INCLUSIVE:
(07.30 - 10.00) Mic dejun bufet suedez (apă, suc,
ceai, cafea incluse);
(12.30 – 15.00) Prânz bufet suedez, include băuturi
răcoritoare draft acidulate / neacidulate, apă, bere
draft, vin alb / roşu draft, lichior, vodcă;
(19:00 – 21:00) Cina bufet suedez include băuturi
răcoritoare draft acidulate / neacidulate, apă, bere
draft, vin alb / roşu draft, lichior, vodcă, ceai, cafea;
(10.00 – 19.00) Bar plaja include băuturi răcoritoare
draft acidulate / neacidulate, apă, bere draft, vin alb
/ roşu draft, lichior, vodcă,
(10.00 – 19.00) Bar piscina include băuturi răcoritoare draft acidulate / neacidulate, apă, bere draft,
vin alb / roşu draft, lichior, vodcă.
Servicii masă copii (obligatorii şi identice cu cele
achiziţionate de adulţi):
- fiecare copil 7- 12 ani neîmpliniţi achită conform
tabel
Este interzisă ieşirea cu alimente sau băuturi din
incinta restaurantului.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
Copiii cu vârsta 0 - 2 ani neîmpliniţi beneficiază de
gratuitate.
Copiii cu vârsta 2 - 12 ani neîmpliniţi achită conform
tabel oferta.
Orice persoană peste 12 ani este considerată adult
şi tarifată conform ofertei
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber.

MIC DEJUN:
(07.30 - 10.00) bufet suedez, include cafea, suc,apă,ceai;
DEMIPENSIUNE:
(7.30 - 10.00) Mic dejun bufet suedez (apă, suc, ceai,
cafea incluse);
(12.30 - 15.00) Prânz bufet suedez, include cafea,
suc, apă, ceai;
PENSIUNE COMPLETĂ:
(7.30 - 10.00) Mic dejun bufet suedez (apă, suc, ceai,
cafea incluse);

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

Obiective turistice:
Plaja: Largă nisipoasă cu intrare lină în mare. Moderna plajă privată de la Phoenicia Holiday Resort
este pregătită special pentru a putea rivaliza cu orice
loc select din marile staţiuni estivale ale lumii. Completată cu nisip fin cernut şi îngrijit permanent, plaja
este amenajata cu umbrele şi şezlonguri (atât pentru
adulţi cât şi pentru copii) ce se află permanent la dispoziţia oaspeţilor noştri, atmosfera fiind întreţinută cu
grijă pentru a oferi ore de plaja agreabile.
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MAMAIA

Tarife începând de la

79,30 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă
standard - corp B

yy aer condiţionat

HOTEL SIRET


Nu este permis accesul cu animale de companie în
bar şi restaurant.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: se acordă în restaurant Siret, categoria
I, micul dejun în sistem bufet suedez, prânzul şi cina în
sistem fisa cont (card valoric) „a la carte”:
Mic dejun = 35.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 85.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 85.00 Lei / zi / persoană.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în nordul staţiunii, la 50 m
de mare.
Adresă: Hotel Siret, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
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Dotări generale:
restaurant - renovat (400 locuri, aer condiţionat), parcare proprie - 50 locuri, bar de zi, terasa-restaurant.
Camerele duble superior situate în Corpul A dispun de
un spaţiu mai mic decât camerele standard, datorită
băilor mai mari decât la camerele standard.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, frigider -(răcitor, fără băuturi),
baie cu duș - băile camerelor din Coprul A au suprafaţa mai mare şi calitatea finisajelor mai ridicată,
balcon, telefon.
Număr total camere: 148
Duble: 144 - camere modernizate în Corp A şi Corp
B parter.
Apartamente: 4 - apartamentul este compus din living cu canapea extensibilă şi dormitor. Apartamentele
sunt renovate complet.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele
din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Se acceptă accesul cu animale de companie care poseda carnet de sănătate vizat la zi, pentru care se achita 50% din tariful unui loc (fără mic dejun).

Servicii masă copii:
- copiii 0-14,99 ani achită 50% din tariful pentru un
adult;
Facilităţi copii:
(în cameră cu 2 adulţi):
- maxim 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0- 7 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun,
fără pat suplimentar asigurat;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 7- 10 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi achita 50% din
valoarea micului dejun, fără pat suplimentar asigurat;
al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 7- 10 ani neîmpliniţi achită 50% din valoarea unui loc de cazare şi mic
dejun, cu pat suplimentar asigurat;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 10-16 ani neîmpliniți
achita 50% din valoarea unui loc de cazare şi mic dejun,
cu pat suplimentar asigurat.
În camerele duble superioare (corp A) NU se poate introduce pat suplimentar.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

98,28 lei

MAMAIA

Tarife începând de la

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă standard
yy aer condiţionat
yy piscină

HOTEL PARC



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Hotelul este situat în sudul staţiunii, la intrarea în staţiune pe drumul dinspre Constanța,
la 20 m de plajă.
Adresă: Hotel Parc, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Amplasat la intrare în Mamaia , aproape de Pavilionul Expoziţional, de centrele de distracţii
Europa şi Aqua magic şi de telegondola, chiar
pe marginea plajei, cu deschidere atât spre
Marea Neagră cât şi spre lacul Siutghiol, Complexul Parc oferă numeroase posibilităţi de
distracţie şi relaxare, dar şi un cadru oportun
desfăşurării activităţilor profesionale.

Dotări generale: restaurant, parcare proprie -contra
cost, internet, 15 nivele, lift, bar, terasă, terasa cu
vedere panoramică la etajul 15.
Săli de conferinţă: 4 - beneficiază de aparatura audio-video ultramoderna, acces internet, aer condiţionat, videoproiector, retroproiector, flipchart, internet
de mare viteză ,multifuncţionale pentru conferinţe,
seminarii, traininguri, întâlniri manageriale, conferinţe de presă, workshop-uri. Sala Triumph (50- 130
locuri); Sala Lobby (18- 30 locuri); Sala Parc (40- 100
locuri); Sala BlackSea (24- 40 locuri)
Dotări camere: aer condiţionat, TV, minibar, baie cu
cadă, balcon, internet, uscător de păr
Număr total camere: 192
Single: 26
Duble: 153
Apartamente: 13 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Check-in: după ora 18.00
Check-out: până la ora 11.00

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

Servicii: incluse în tarif: internet wireless, acces în
sala de fitness, acces piscină şi şezlonguri, închiriere
biciclete; pătuţuri pentru copii până la 3 ani la cerere.
Servicii masă: se acordă în restaurant Unique bu Grill
House (situat la parterul hotelului Parc), micul dejun
în sistem bufet suedez, dejunul şi cina în sistem fisa
cont (cartele magnetice):
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 35.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 50.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 50.00 Lei / zi / persoană.
Facilităţi copii:
(în cameră cu 2 adulţi):
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără
pat suplimentar;
- copiii între 7-12 ani neîmpliniţi achită micul dejun
integral, fără pat suplimentar asigurat.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer liber -gratuită
pentru clienţii hotelului, sala fitness.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă şi intrare lină în mare.
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MAMAIA

Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat

HOTEL MARIE



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 100 m
de plajă şi 50 m de Lacul Siutghiol.
Adresă: Hotel Marie, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
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Dotări generale:
parcare proprie - cca 15 locuri, internet -wireless gratuit , păstrare obiecte de valoare, terasa- 20 locuri,
recepţie cu program non stop, camera de bagaje,
hotel complet renovat, parter + 3 etaje.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV -LCD, minibar, baie cu duș, internet -wireless gratuit, mocheta, plasa insecte la geamurile de la camere, telefon, fără balcon.
Număr total camere: 64
Duble: 55 - dintre care 45 camere cu pat matrimonial şi 10 camere cu două paturi.
Apartamente: 6 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.
Triple: 3 - dotate cu un pat matrimonial şi un pat
de o persoană. Au suprafaţa mai mare decât camerele duble.
Observaţii:
REGULAMENT HOTEL MARIE:
- Turiştii preiau în momentul cazării, inventarul afişat în cameră şi pot reclama în decurs de maxim
o oră nereguli privind integritatea acestuia. După
aceasta sunt direct responsabili pentru orice dau-

ne sau lipsuri.
- Este interzisă folosirea de aparatura de gătit sau
încălzit în camerele de hotel.
- Este interzisă deţinerea de materiale periculoase,
inflamabile sau toxice în camera de hotel.
- Vizitatorii trebuie să se înregistreze la recepţia hotelului în baza documentului de identitate. Vizitele
sunt permise numai în intervalul orar 08.00- 23.00.
- Toate persoanele care ocupa camera de hotel trebuie înregistrate la recepţie.
- Turiştii trebuie să respecte regulile unităţii de cazare privind animalele de companie. Animalele de
companie nu sunt permise.
- Este cu desăvârşire interzisă tulburarea liniştii în
hotel.
În cazul în care nu se respectă oricare din regulile de
mai sus, prestatorul are dreptul de a sista prestarea
serviciilor contractate către client, fără a fi angajat
în plata vreunei daune de orice natură ori returnarea
contravalorii serviciilor neconsumate.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

549,00 lei

MAMAIA

Tarife începând de la

/ persoană / sejur 5 nopţi
/loc în cameră dublă orientare lac
yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii

HOTEL APOLLO Superior

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

DESCRIERE

Hotelul este situat în nordul staţiunii, la 100
m de plajă.
Adresă: Hotel Apollo, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.

Dotări generale: Parcare proprie - gratuită în limita locurilor disponibile, loc de joacă pentru copii,
internet -wireless, păstrare obiecte de valoare, 3
nivele (camere numai la etaj), cameră de bagaje,
bar, terasă.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, frigider, baie cu
duș, telefon, pardoseală din gresie.
Număr total camere: 114
Duble: 114
Observaţii:
La orice serviciu solcitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Hotelul nu accepta accesul cu produse alimentare
şi băuturi alcoolice achiziţionate din exterior şi consumul acestora în cameră.
Nu se acceptă animale de companie.
Servicii contra cost: Saună, masaj, spălat, călcat,
telefon, fax, sală conferinţe.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: Micul dejun se serveşte în sistem bufet suedez.
Mic dejun = 40.00 Lei / zi / persoană;
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)



Mic dejun copii:
- copiii 0 - 12 ani neîmpliniţi: 16 lei / zi / copil;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
În cameră dublă se acceptă maxim:
- 2 adulţi şi 2 copii 0 - 12 ani neîmpliniţi sau 2 adulţi
1 copil 0 - 12 neîmpliniți sau doi adulţi şi 1 copil
peste 12 ani.
- un copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 12 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat
suplimentar asigurat; dacă se doreşte pat suplimentar se va achita 60% din tariful de cazare pentru
un adult;
- al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 12 ani
neîmpliniţi achită 60% din tariful de cazare pentru
un adult, cu pat suplimentar asigurat.
- un copil cu vârsta peste 12 ani va achita 60% din
tariful de cazare pentru un adult, cu pat suplimentar asigurat.
Pentru acordarea facilitaţilor, în momentul cazării
se va prezenta o copie după certificatul de naştere
al copilului / copiilor.
Fitness/Wellness/Sport: Sală fitness saună, masaj.
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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MAMAIA

Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii

HOTEL SARA BOUTIQUE

DESCRIERE

Sara Boutique Hotel este situat în centrul staţiunii Mamaia (Zona Castel), pe plajă.
Adresă: Hotel Sara Boutique, staţiunea Mamaia, cod 900001, jud. Constanța.

84



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
Dotări generale:
restaurant, parcare proprie, loc de joacă pentru copii, internet -wireless gratuit, animalele de companie
acceptate -de talie mică, lift.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV -LED, minibar, seif, balcon -frantuzesc, internet -wireless, uscător de păr, telefon,
detector de incendiu.
Număr total camere: 15

Servicii:
Fără plată: informaţii turistice şi culturale, informaţii privind orarul mijloacelor de transport, păstrarea
obiectelor de valoare în seif-ul recepţiei, trezirea turiştilor la cerere, primirea şi transmiterea mesajelor şi a corespondentei pentru turişti, comenzi taxi,
parcare.
Cu plată: spălat, călcat, servicii telefonice.
Servicii masă:
Micul dejun se asigura în salonul de mic dejun al
hotelului, în sistem bufet suedez.

yy
yy
yy
yy
yy
yy

NAUTIC SPORT & LUXURY CLUB

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Nautic Sport & Luxury Club este localizat într-o
zonă liniștită, în prima linie de la plajă, între Mamaia Nord și Năvodari.
Adresă: Năvodari, Str. B3, Nr. 56, Constanța

Dotări generale:
restaurant - terasă, beach bar, loc de joacă pentru
copii.
Săli de conferinţă: 1 - Sala de conferință este un
spațiu elegant, ideal pentru evenimentul tău, privat
sau în scop de afaceri. Aceasta este modulară, putând fi departajate spații cu o capacitate cuprinsă
între 30 și 100 persoane, în funcție de nevoile companiei tale. De asemenea, există un spațiu dedicat
pentru coffee break și socializare. Sala este echipată cu ecran de proiecție, videoproiector, flipchart,
instalație de sonorizare, lumină dimabilă, TV, acces
internet wireless. În funcție de nevoile companiei
tale, sala poate fi amenajată în stil u-shape, classroom, boardroom sau teatru.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, seif, internet -gratuit,
uscător de păr ,telefon.
Număr total camere: 71
Duble: 54
Apartamente: 10 - Apartamentele dispun de living
cu canapea extensibilă la primul nivel şi de dormitor
cu pat dublu la nivelul superior.

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

MAMAIA

Prețuri disponibile
în agenție
aer condiţionat
loc de joacă copii
piscină
plajă proprie
SPA
animaţie pentru copii


Familiale: 7 - Camerele duble de familie au în plus
faţă de camerele duble, o canapea extensibilă. Camerele au vedere spre oraş şi nu au balcon.
Nautic Sport: Camere duble cu vedere la mare (suprafaţa 25 m²) şi camera duble cu vedere la oraş
(suprafaţa 20 m²) dotate cu aer condiţionat, articole de toaletă, minibar, prosoape pentru plajă, seif,
smart TV, telefon, uscător de păr, acces internet
wireless gratuit. Nautic Luxury: Camere duble cu
vedere la mare (suprafaţa 35 m²) şi camera duble
cu vedere la oraş (suprafaţa 35 m²), camera duble
de familie (suprafaţa 35 m²) - au în plus faţă de camerele duble, o canapea extensibilă; apartamentedispun de living cu canapea extensibilă la primul
nivel şi de dormitor cu pat dublu la nivelul superior.
Toate spaţiile de cazare sunt dotate cu aer condiţionat, articole de toaletă, minibar, prosoape pentru
plajă, seif, smart TV, telefon, uscător de păr, acces
internet wireless gratuit.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
Se acordă în unitatea restaurant Nautic Sport, cu o
capacitate de 80 locuri.
Mic dejun în sistem bufet suedez, pentru prânz şi
cina se va stabili un meniu fix, cu 7 variante din care
clientul îşi poate alege ce doreşte să servească.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber - acces gratuit, biciclete pentru
închiriat.
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Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat
yy piscină

HOTEL DEL MAR



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în partea de sud a staţiunii,
la 90 m de plajă.
IMPORTANT: Hotel Del Mar 4* Mamaia nu a încheiat contract cu Apele Romane astfel încât
să asigure clienţilor săi câte 2 şezlonguri pe
plajă privată a hotelului.
Adresă: Hotel Del Mar, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Spaţiile generoase ale Hotelului Del Mar, arhitectura deosebită completată de tonurile calde
şi decoratiuniile clasice, oferă turiştilor confort
şi relaxare.
Hotel Del Mar Mamaia îşi aşteaptă oaspeţii în
orice perioadă a anului. Perfect localizat la intrarea în staţiunea Mamaia , la câteva minute
de plajă, de punctul de plecare al gondolei, de
parcul de distracţii Luna Park şi de Aqua Magic,
Hotel Del Mar beneficiază de o privelişte superbă asupra Mării Negre şi a Lacului Siutghiol.
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Dotări generale:
restaurant -200 locuri, parcare proprie, internet - gratuit (wireless sau prin cablu), salon de înfrumuseţare, salon coffe break, lift, bar 40 locuri.
Săli de conferinţă: 1 - 200 locuri, sonorizare, videoproiector, acces internet şi wireless, aer condiţionat,
terasă; sala de şedinţe 20 de locuri cu instalaţie de
sonorizare.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu duș, balcon,
uscător de păr, telefon, acces pe bază de cartelă.
Apartamentele Executive Suite au în structura un
living modern cu canapea, două fotolii, balcoane
spaţioase (dispunând de masă şi scaune), aer condiţionat, minibar, seif, baie cu bideu şi dus, uscător
de păr, două telefoane în cameră şi baie, două televizoare LCD, birou, internet wireless gratuit şi cablu TV,
DVD player, expresor de cafea şi fier de călcat,masa
de călcat, cântar, pachet VIP, obiecte de igienă. Suprafaţa totală este de 55 m². Capacitate maximă 4
adulţi sau 2 adulţi şi 2 copii.
Apartamentele VIP au în structura un living modern
cu canapea, două fotolii, balcoane, spaţioase (dispu-

nând de masă şi scaune), aer condiţionat, minibar,
seif, baie cu bideu şi dus, uscător de păr, două telefoane în cameră şi baie, două televizoare LCD, birou, internet wireless gratuit şi cablu TV, pachet VIP,
obiecte de igienă. Suprafaţa totală este de 58 m².
Apartamentele Senior Suite au în structura un living
modern cu canapea, două fotolii, balcoane spaţioase
(dispunând de masă şi scaune), aer condiţionat, minibar, seif, baie cu bideu şi dus, uscător de păr, două
telefoane în cameră şi baie, două televizoare LCD, birou, internet wireless, gratuit şi cablu TV, obiecte de
igienă. Suprafaţa totală este de 55 m². Capacitate
maximă 4 adulţi sau 2 adulţi şi 2 copii.
Apartamentele Junior Suite sunt compuse dintr-un
dormitor cu pat queen size şi un living spaţios cu
canapea extensibilă. Suprafaţa camerei este de 43
m², dormitor cu pat queen size, canapea extensibilă, terasa spaţioasă (dotată cu masa şi scaune), aer
condiţionat, minibar, seif, baie cu o cabină de dus,
uscător de păr, două telefoane în cameră şi baie, TV
LCD, birou, internet wireless gratuit şi cablu. Capacitate maximă 4 adulţi sau 2 adulţi şi 2 copii.
Camerele Duble Executive sunt dispuse numai la
etajele superioare ale hotelului, orientate către Marea Neagră. Camerele au un dormitor cu pat queen

MAMAIA

atât faţă de ceilalţi oaspeţi cât şi de personal. În
spaţiile comune din interiorul hotelului (restaurant, recepţie) nu se permite accesul în costum
de baie. Sunt fără acoperire şi numai pe răspunderea Agenţiei de turism acele promisiuni făcute
clienţilor privind posibilitatea de preluare a camerei mai devreme de ora 18:00 sau eliberarea mai
târziu de ora 12:00 sau promisiunea de camere
alăturate, sau pe un anumit etaj al hotelului dacă
acestea nu au fost confirmate anterior în scris
de către hotel.
Cazarea mai devreme de ora 18:00 sau eliberarea
camerei mai târziu de ora 12:00, depind de disponibilitatea hotelului şi vor fi suprataxate.
Late check-out: Între orele: 12:00 – 16:00 se va încasa 30% din valoarea unei nopţi de cazare. Între
orele: 16:00 – 19:00 se va încasa 50% din valoarea
unei nopţi de cazare. Peste orele: 19:00 se va încasa
contravaloarea unei nopţi de cazare.
Unitatea nu-şi asumă răspunderea pentru obiectele de valoare nepredate pe bază de process verbal
către seiful central din recepţie.
Dacă pe timpul şederii în hotel sejurul se scurtează,
banii achitaţi pentru cazare nu se returnează şi nu
se compensează cu alte servicii .
Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

size. Suprafaţa totală de 34 m² (lounge, living, baie,
balcon), terasa spaţioasă (dotată cu masa şi scaune), aer condiţionat, minibar, seif, baie cu o cabină
de dus, uscător de păr, două telefoane în cameră şi
baie, TV LCD, birou, internet wireless gratuit şi acces la cablu. Capacitate maximă 2 adulţi şi 1 copii.
Camerele duble standard îmbină confortul şi funcţionalitatea, având o suprafaţă totală de 34 mp, o
terasă spaţioasă, şi un dormitor cu pat tip Queen
Size, aer condiţionat, minibar, seif, baie cu cabină
de duș, uscător de păr, două telefoane în cameră
şi baie, TV LCD, internet wireless gratuit şi acces la
cablu. Capacitate maximă 2 adulţi şi 1 copii.
Număr total camere: 90
Duble: 75 - dintre care 67 camere Duble Standard şi
8 camere Duble Executive.

Apartamente: 15 - 5 Apartamente Junior, 6 Apartamente Senior, 2 Apartamente VIP şi 2 Apartamente
Executive.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Fumatul NU ESTE PERMIS în interiorul hotelului
cu excepţia spaţiilor special amenajate (taxa penalizare fumat în cameră este de 500/zi). Hotelul
nu îşi asumă responsabilitatea pentru copiii lăsaţi
nesupravegheaţi în spaţiile din incinta hotelului,
piscina sau perimetrul exterior al proprietăţii.
Hotelul îşi rezerva dreptul de a evacua oaspeţii
care perturba liniştea celorlalţi oaspeţi în cadrul
hotelului. Recomandăm o atitudine respectoasă

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

Servicii:
SERVICII SUPLIMENTARE GRATUITE:
• Trezirea turiştilor la ora solicitată • Păstrarea obiectelor de valoare • Transmiterea de mesaje • Predarea corespondenţei turiştilor • Păstrarea obiectelor
uitate şi anunţarea turiştilor • Păstrarea bagajelor la
sosirea sau plecarea turiştilor • Internet wireless şi
prin cablu • Serviciu de secretariat • Comenzi taxi •
Rezervare de bilete la recepţie • Închiriere notebook
• Billiard, rummy, şah
SERVICII SUPLIMENTARE CU PLATĂ :
• Masaj (cu programare) • Vânzarea la recepţie de
obiecte pentru igiena personală • Minibar • Telefon •
Room service • Bar • Restaurant • Posibilitate organizării evenimentelor private şi corporate.
Servicii masă:
se acordă în unitatea restaurant Del Mar, categoria 4 stele.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer liber, sala fitness, saună.
Distracţie: biliard, masa de rummy, şah, table şi
cărţi de joc.
Obiective turistice:
Plaja: largă nisipoasă şi intrare lină în mare.
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Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

HOTEL QUEEN VERA

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, în vecinătatea hotelurilor Tomis şi Iaki, la doar câţiva
metri de plajă.
Adresă: Hotel Queen Vera, staţiunea Mamaia,
cod 900001, jud. Constanța.

Dotări generale:
restaurant -400 locuri, grădină cu terasă, parcare
proprie, loc de joacă pentru copii, internet, gradină
exotică, bar, lift.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu cadă, internet, uscător de păr, telefon cu acces internaţional.
Toate uşile au sistem de închidere pe bază de card
electronic şi închidere automată. Spaţiile de cazare
nu dispun de balcoane.
Număr total camere: 50
Duble: - Camerele duble sunt spaţioase şi oferă o varietate de privelişti încântătoare. Duplexurile sunt camere
spectaculoase pe două niveluri. O scară interioară conduce dintr-o cameră în alta, fiecare cameră având baie
complet echipată, oferind confortul maxim.
Apartamente: - Dormitorul cu vedere la mare este
decorat admirabil cu mobilă confortabilă, un pat
king size şi televizor cu ecran plat. Frumuseţea apartamentului se continua în sufrageria supra-dimensionata, completată de mobilă elegantă.
Apartamente junior: - Vă puteţi bucura de o came-
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ră spaţioasă, un birou de lucru şi o zonă de relaxare,
ce vă permit să îmbinaţi munca şi relaxarea.
Observaţii:
La orice serviciu solcitat suplimentar faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
se acordă în Restaurantul Queen Vera nou renovat
într-un stil deosebit de elegant şi luxos.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer liber - semiolimpică, amenajată cu şezlonguri şi umbrele, sală
fitness, coafor şi masaj contra cost.
Plaja: largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

189,75 lei

MAMAIA

Tarife începând de la

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă deluxe vedere parțială spre mare
yy aer condiţionat
yy piscină

HOTEL OPERA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul Opera se află în inima distracției din
stațiunea Mamaia, la kilometrul zero al petrecerilor fabuloase oferite de cluburile din zona
de nord sau de plajele exclusiviste, la doar 50
m de clubul Loft, 100m de plaja Bamboo și clubul LeGaga.
Adresă: Hotel Opera, staţiunea Mamaia Nord,
str. Lotus nr. 14, cod 900001, jud. Constanța
Acesta locaţie unică pe litoralului românesc,
inaugurata în luna mai a anului 2017, îşi propune să vă ofere detașare totală de cotidian, prin anticiparea dorințelor și așteptărilor
dumneavoastră. Timpul petrecut în Complexul Opera să fie măsurat doar în zile însorite
petrecute fie pe plajă privată a hotelului sau
la piscină, și în seri elegante în care mâncărurile și băuturile rafinate servite în restaurantul
și barurile hotelului vă vor desfăta simțurile.

Complexul Opera vă pune la dispoziție un
pachet complet de servicii de excelență, un
personal bine instruit, dar mai ales dotări de
ultimă generație, moderne și unice pe riviera
românească.
Hotel Opera este în același timp și locul ideal pentru călătoriile de afaceri. Pune la dispoziție o sală de conferințe performant dotată
pentru a mulțumi chiar și cele mai exigente cerințe. Aceasta este amplasată la ultimul etaj al hotelului și este înconjurată de
o terasă care vă ofertă o vedere panoramică asupra Mării Negre și a lacului Siutghiol.
Pentru momentele de relaxare vă invită în Sky
bar, acolo unde veți fi întâmpinați cu gustări
rafinate și cocktailuri savuroase și nu în ultimul
rând, mașina dumneavoastră va fi în siguranță
în parcarea privată și păzită a hotelului, în limita locurilor disponibile.

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

Dotări generale: Restaurant, parcare proprie -gratuită în limita locurilor disponibile, internet -acces
gratuit internet wireless, bar.
SKYBAR:
Sky barul, situat la etajul al nouălea al hotelului, și
înconjurat de o terasă în sticlă cu vedere panoramică asupra mării și a lacului Siutghiol, vă oferă într-o
notă elegantă cocktail-uri, băuturi fine, vinuri dintre
cele mai bune, într-o atmosferă unică.
În acest loc magic trebuie doar să vă lăsați vrăjiți de
frumusețea cerului, a mării și a apusului de soare,
alături de unde cocktail savuros!
Sky barul este locul ideal pentru organizarea evenimentelor private, priveliștea , serviciile personalului, dar mai ales amplasamentul unic vor aduce
evenimentului dumneavoastră unicitatea pe care
v-o doriți.
Hotelul asigură gratuit 2 şezlonguri pe plajă/cameră/sejur.
Săli de conferinţă: 1 - Sala de conferințe, cu o capacitate de 70 locuri, este locul ideal pentru organizarea evenimentelor dumneavoastră, corporate,
training, petreceri ori lansări de produse. Vă punem
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la dispoziție dotarea completă de bussines, dar și
un spațiu de relaxare, o terasă spațioasă, cu vedere panoramică asupra mării și a lacului Siutghiol.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV -LCD, minibar, seif, baie cu duș,
internet -acces gratuit internet wireless, uscător de
păr. Toate camerele au vedere la mare, sunt elegant
decorate, păstrând cromatica naturală a peisajului,
nuanţele de turquoise, albastrul marin şi auriul nisipului fiind în ton cu amplasarea hotelului direct pe
plajă, sistem de acces în cameră pe baza cartelelor
magnetice, halate baie, papuci şi un meniu special
de perne la dispoziţia dumneavoastră într-un pat
king – size.
Număr total camere: 89
Duble: 85 - camere deluxe (capacitate maximă: 2
adulţi şi 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0- 15.99 ani).
Apartamente: 4 - dintre care 2 senior suite şi 2 senior sky suite. Cele 2 Senior Suite creează pentru
dumneavoastră spaţiul ideal de cazare în timpul
unei călătorii de afaceri, dar şi o atmosferă relaxantă şi primitoare pentru un sejur excelent pentru
familiile cu copii, cât şi pentru cuplurile de toate
vârstele. Suitele au vedere frontală la mare, beneficiază de terase vaste, complet mobilate, iar
intimitatea este completată de prezenţa plantelor
exotice. Camera este dotată cu living cu canapea,
o elegantă comodă ce încorporează barul, lampadare elegante și finisaje de cea mai înaltă calitate,
iar dormitorul dispune de un pat king-size, o comodă spațioasă cu o oglindă elegantă și un dressing
generos. Senior Sky Suite sunt situate la ultimul
etaj al hotelului, au vedere frontală la mare și beneficiază de terase vaste, complet mobilate fiind
dotate astfel: Living cu canapea, o elegantă comodă ce încorporează barul, lampadare elegante și finisaje de cea mai înaltă calitate, dormitorul cu pat
king-size vă pune la dispoziție o comodă spațioasă
cu o oglindă elegantă și un dressing generos. Su-
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Servicii masă: Restaurantul, cu o capacitate de 120
locuri în interior și 250 locuri pe terasă este locul
unde vă răsfățăm gusturile cu preparate speciale
din bucătăriile internaționale atât la micul dejun cât
și la celelalte mese, pe tot parcursul zilei. Micul dejun se serveşte în sistem bufet suedez (pentru minim 20 de persoane).

Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0- 5 ani (neîmpliniţi), beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejunfără pat suplimentar.
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 5- 10 ani (neîmpliniţi)- beneficiază de gratuitate la cazare şi
achita 50% din valoarea micului dejun- fără pat
suplimentar;
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 10- 12 ani (neîmpliniţi)- beneficiază de gratuitate la cazare şi achita
mic dejun integral- fără pat suplimentar;
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 12- 16 ani (neîmpliniţi) achita obligatoriu pat suplimentar;
Tariful pentru pat suplimentar este de 172.50 Lei/
noapte (mic dejun inclus).

Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 50.00 Lei / zi / persoană;

Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber -incalzita (acces gratuit)

itele dispun de 2 băi mari, una amplasată în zona
dormitorului dotată complet, având cabină de duș,
uscător de păr, cea de-a doua situată în living este
dotată cu o cadă spațioasă.
Observaţii: Nu este permis fumatul în camere şi spaţiile comune.

MAMAIA

Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat

HOTEL DELFIN

DESCRIERE

Hotelul este situat în partea de sud a staţiunii,
la 100 m de plajă.
Adresă: Hotel Delfinul, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Hotelul DELFIN este o variantă bună de concediu pentru cei care doresc să profite de facilităţile parcului de distracţii Aqua Magic, aflându-se în imediata vecinătate.



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
Dotări generale: parcare publică, păstrare obiecte
de valoare, parter şi 4 etaje, bar.
Dotări camere: aer condiţionat, TV, minibar -in camerele executive şi răcitor în camerele standard, baie
cu duș, tâmplărie PVC şi geam termopan.
Pentru camera cu balcon se percepe o taxă de 20
Lei/ noapte la recepţie, în funcţie de disponibilitate.
Număr total camere: 141
Duble: 141 - dintre care 97 camere standard şi 34
camere executive.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.

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

Servicii:
Incluse în tarif: transmiterea de mesaje, comenzi
taxi, păstrarea bagajelor.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

HOTEL LEON BEACH

DESCRIERE

Hotelul Leon Beach este amplasat lângă cele
mai în vogă cluburi din Mamaia (Le Gaga ,Ego,
Frateli).
Adresă: Hotel Leon Beach, str. D13 nr. 5, Mamaia Nord, cod 900900, jud. Constanța.
Hotelul Leon Beach este construit în anul 2013,
într o zonă exclusivistă, aproape de malul mării.
Locaţia are o arhitectură mediteraneană oferind tot confortul necesar pentru odihnă ,relaxare , distracţie şi bună dispoziţie .
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
restaurant, loc de joacă pentru copii, internet -wireless gratuit, terasă. Locul de joacă este amenajat
cu coş de baschet, poartă de fotbal, balansoare şi
tobogan. Hotelul are amenajat un restaurant cu terasă pe care se pot servi atât mâncăruri cu specific
românesc cât şi preparate din peste , un cuptor de
pizza pe vatră ( se pot servi mai multe sortimente
de pizza ).
Complexul este format din 4 corpuri de clădire, construite în stil mediteranean.
Corpul unu, denumit „C1” este situat la intrarea în
complexul hotelier, este compus din parter şi un
etaj, cu camere duble standard şi apartamente
standard.
Camerele duble standard sunt cu pat matrimonial
de 160/200 cm, iar suprafaţa camerei este cuprinsă
între 16-18 mp.
Apartamentele standard compuse din living cu canapea extensibilă şi dormitor cu pat matrimonial de
160/200 cm, iar suprafaţa apartamentului este de
aproximativ 40 mp.



Corpul trei, denumit „C3” , este corpul principal în
care se afla şi recepţia hotelului , compus din parter
şi 3 etaje, dispune de camere duble deluxe şi apartamente deluxe.
Camerele duble sunt dotate cu pardoseală mochetată, pat matrimonial de 160/200 cm, băile cu
cabine de dus, suprafaţa camerei între 21- 24 mp,
iar anumite camere dispun de canapea extensibilă.
Apartamentele deluxe sunt compuse din living cu
canapea extensibilă, pardoseala mochetată, dormitorul cu pat matrimonial de 160/200 cm, băile sunt
doate cu cazi, iar suprafaţa apartamentului este de
aproximativ 55 mp.
Corpul patru, denumit „C4”, este situat în spatele
corpului „C3”, după locul de joacă şi este format din
apartamente deluxe şi garsoniere.
Apartamente deluxe compuse din living cu canapea extensibilă, pardoseala mochetată, dormitor cu
pat matrimonial de 160/200 cm, băile sunt dotate
cu cabine de, iar suprafaţa apartamentului este de
aproximativ 55- 60 mp.
Apartamente cu 3 camere compuse din living şi
două dormitoare, living cu canapea extensibilă, pardoseală mochetată, dormitoare cu pat matrimonial
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de 160/200 cm. Băile sunt dotate cu cabina de dus,
iar suprafaţa apartamentului este de 65 mp.
Garsonierele sunt ideale pentru familii cu copii deoarece sunt dotate cu pat matrimonial , canapea
extensibilă, şi au suprafaţa de 28-30 mp.
Toate camerele şi apartamentele au balcoane ( anumite camere şi apartamente au vedere spre mare )
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș -sau cadă,
balcon, internet -wireless, uscător de păr. Apartamentele dispun de o minibucatarie, terase circulare
cu vedere la mare şi piscină, şi TV- LCD în ambele camere. Camerele duble standard au pardoseala acoperită cu gresie, iar camerele deluxe, cu mochetă.
Număr total camere: 41
Duble: 36
Apartamente: 5 - Apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor cu pat matrimonial.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
se acordă în restaurantul propriu. Micul dejun se
serveşte în sistem bufet sudez, prânzul şi cina „a la
carte” în sistem fișă cont.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer liber

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

30,25 euro
/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă deluxe
yy
yy
yy
yy

ARENA REGIA HOTEL & SPA

DESCRIERE

Cu proporţii clasice şi o ambianță exclusivistă,
Arena Regia Hotel & Spa este locaţia ideală
pentru o vacanţă la mare, un sejur de răsfăţ la
spa, o călătorie de afaceri sau un eveniment
special. Savuraţi ultimele noutăţi din bucătăria de lux în cele două elegante restaurante
şi bucuraţi-vă de extraordinarele facilităţi de
beauty şi fitness.
Adresă: Marina Regia Residence, Mamaia
Nord-Navodari, B-dul Mamaia Nord 77, C.P.
905700, Jud. Constanța.
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
Restaurant - Arena, Restaurant & Bar şi Romeo &
Juliet Restaurant, parcare proprie - (gratuită în limita locurilor disponibile), loc de joacă pentru copii
- (în perioada estivală se organizează evenimente
pentru cei mici: petreceri tematice, face painting,
karaoke, teatru de păpuşi; spectacolele se organizează în fiecare sâmbătă, iar în cursul săptămânii se
desfăşoară activităţi interactive), internet - (acces
gratuit), lift, bar, terasă exterioară, cameră pentru
bagaje. Hotelul dispune de plajă complet utilată.
Zona de plajă Marina Regia Residence - certificată
Blue Flag - certificat ecologic care asigură recunoaşterea internaţională a calităţii plajei şi reprezintă o
importanţă garanţie pentru turişti că plaja pe care o
vizitează se află printre cele mai bune din lume. Se
asigură gratuit 2 şezlonguri / cameră / sejur în limita locurilor disponibile (în conformitate cu numărul
de persoane ce ocupa spaţiul de cazare, în limita
locurilor disponibile).
Săli de conferinţă: 5 - Centrul de conferinţe reprezentat de cele 2 săli de conferinţă şi 2 săli multi-

aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
plajă proprie



funcţionale cu locuri de la 20 până la 260 vă asigură
soluţia ideală pentru orice tip de eveniment, de la
prezentări, work-shop-uri, simpozioane, congrese,
programe de team building, întâlniri, cocktail-uri, recepţii până la diverse evenimente sociale.
Dotări camere:
Aer condiţionat - centralizat, TV - televiziune prin
internet, minibar, seif, baie cu duș - cabină de duș,
internet, telefon, terasă.
Număr total camere: 71
Duble: 63 - 10 camere duble twin şi 53 camere duble
cu pat matrimonial.
Apartamente: 8 - Jaipur Suite: localizat la etajul
1.Compus din: dormitor matrimonial, living, grup sanitar şi terasă. New York Suite: localizat la etajul 2.
Compus din: dormitor matrimonial, living, 2 grupuri
sanitare, dressing şi terasă; Florence Suite: localizat
la etajul 3. Compus din: dormitor matrimonial, living,
2 grupuri sanitare, dressing şi terasă; Saigon Suite:
Localizat la etajul 4.Compus din: dormitor matrimonial, living, 2 grupuri sanitare, dressing şi terasă; Montpellier Suite: Localizat la etajul 5.Compus
din: dormitor matrimonial, living, 2 grupuri sanitare,
dressing şi terasă; Limoges Suite: Localizat la eta-
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jul 6. Compus din: dormitor matrimonial, living, 2
grupuri sanitare, dressing şi terasă; Balmoral Suite:
Localizat la etajul 7. Compus din: dormitor matrimonial, living, 2 grupuri sanitare, dressing şi terasă;
Kyoto Suite: Localizat la etajul 8. Compus din: dormitor matrimonial, living şi 2 grupuri sanitare. În
apartamente se pot caza maxim 2 adulţi şi 1 copil
până în 12 ani (pat suplimentar)
Familiale: 9 - Camera Deluxe family consta în 2 camere comunicante: o cameră cu pat matrimonial şi
o cameră cu 2 paturi (twin). În Camera Deluxe family se pot caza 3 adulţi şi un copil până în 14 ani,
sau 2 adulţi şi 2 copii până în 14 ani. Sunt dispuse
pe toate etajele.
Observaţii:
Fumatul nu este permis decât pe terasele restaurantelor. Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Concierge; servicii de spălătorie / călcătorie.
Servicii masă:
Se acordă în Restaurantul Arena, categoria 5 stele.
Micul dejun poate fi servit în sistem set meniu sau
bufet (la un minim de 20 de persoane), pentru servirea Dejunului / Cinei o puteţi face în cadrul restaurantelor aferente complexului în regim a la carte.
Facilităţi copii: (în camera deluxe cu 2 adulţi):
- copiii între 0 - 3 ani neîmpliniţi: gratuitate la cazare
şi masă - în funcţie de disponibilitate şi în urma unei
rezervări se acordă baby cot
- copiii între 3-12 ani ani neîmpliniţi:
25 euro / noapte / cameră reprezentând cazarea
cu MD
În urma unei rezervări şi în limita disponibilităţii se
poate acorda pat suplimentar.
Camera Dublă Deluxe poate găzdui un număr maxim de 1 copil cu vârsta de până la 12 ani. Pentru
o configuraţie de familie compusă din 2 adulţi şi 2
copii se recomandă un alt tip de cameră - Dubla
Deluxe Family.
(în cameră dublă deluxe family cu 2 adulţi):
- al treilea adult în cameră dublă sau 2 copii între 0
- 14 ani beneficiază de gratuitate. În cameră se pot
caza 2 adulţi şi 2 copii 0 - 14 ani neîmpliniţi sau 3
adulţi şi 1 copil 0 - 14 ani neîmpliniţi.
Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber - Infinity pool şi un bazin pentru
copii, piscină acoperită - o luxoasă piscină interioară inspirată de stilul Romei Antice, hamam, saună
uscată, saună umedă, tratamente corporale şi faciale, clinică; piscină interioară şi exterioară şi pentru
copii. Sală de fitness perfect proporţionată vă oferă
o gamă variată de aparatură de înaltă performanță
într-o ambianță intimă şi relaxantă.
Este inclus accesul gratuit la Infinity pool în intervalul orar 8.00 - 18.00 şi la Aqua Area (piscină interioară, saune şi sala de fitness) din cadrul Imperial Spa.

Vă rugăm consultaţi Eticheta Spa. Copiii sunt bineveniţi la Spa după cum urmează (însoţiţi obligatoriu
de un adult):
- pana la 12 ani - 9.00 – 19.00 (doar piscina interioară);

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

- 12 – 18 ani - 9.00 – 22.00 (Aqua Area).
Obiective turistice:
Plaja: Certificată Blue Flag, cu intrare lină în mare.
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Tarife începând de la

126,50 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat

HOTEL SCAPINO

DESCRIERE

Hotelul Scapino este situat în centrul staţiunii
Mamaia, lângă vechiul Cazino, la doar 100 m
de malul Mării Negre şi 50 m de Lacul Siutghiol.
Adresă: Hotel Scapino, Bulevardul Mamaia
Nr.424 C, Jud. Constanța.
Inaugurat în 2013, hotelul Scapino este o apariţie unică pe litoralul Marii Negre, care surprinde
prin design-ul modern, eleganta cromatică şi
amenajările interioare de lux.
Hotelul Scapino din Mamaia este deschis permanent, fiind astfel o destinaţie ideală atât
pentru oamenii de afaceri, cât şi pentru cei
care îşi doresc o vacanţă la mare.
În imediata apropiere a hotelului se afla telegondola, beach cluburile Tăn Tăn, Crush, Princess şi
Cremă, cluburile Luv, Coyote Ugly şi Café Del Mar
şi aleea de promenadă din centrul staţiunii Mamaia, unde au loc cele mai importante evenimente de divertisment în perioada sezonului estival.
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
Restaurant -cu specific internaţional cu influenţe
mediteraneene, în special cele ale bucătăriei italiene, parcare proprie -gratuită pentru sejururi de minim 5 nopţi, internet -wi-fi gratuit, păstrare obiecte
de valoare, lift.
Săli de conferinţă: 1 - situată la etajul 5 al hotelului
Scapino, are o capacitate de maxim 60 de persoane
şi este echipată cu telefon, internet wireless, videoproiector, ecran de proiecţie, flipchart şi sistem de
sonorizare. Aranjamentul sălii poate fi cinema, amfitreatru sau U shape, conform solicitărilor.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV -LCD, minibar, seif, baie cu duș,
balcon, internet, wi-fi gratuit, uscător de păr, telefon
Număr total camere: 33
Single: 1
Duble: 29 - din care 23 de camere duble standard
cu pat matrimonial și 6 camere twin.
Apartamente: 3 - Hotelul Scapino vă oferă 3 apartamente Junior Suite care au un living cu canapea
extensibilă, un dormitor cu pat matrimonial, LCD în

ambele camere, baie cu cadă şi două balcoane. Unul
dintre apartamente poate fi oferit şi că Senior Suite,
cu două dormitoare şi un living.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei. Fumatul este permis pe balcoanele camerelor şi apartamentelor şi la exteriorul hotelului în
spaţiul special amenajat. Accesul clienţilor cu animale de companie în cadrul hotelului este strict interzis.
Ora de check-in: 16.00
Ora de check-out: 12.00

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Servicii cu plată: Spălătorie – Pentru clienţii hotelului asigurăm servicii de spălătorie, contra cost.
Minibar – Toate camerele au minibar, complet echipat.
Servicii fără plată: Parcare – Hotelul Scapino vă
oferă 33 de locuri de parcare, gratuită pentru sejur
de minim 5 nopţi. Recepţie 24/24 h. Trezire la oră
fixă. Informaţii despre obiectivele turistice din oraş.
Aer condiţionat. Internet Wi-fi în lobby, restaurant,
bar şi camere. Seif în cameră şi la recepţie. Primirea
şi trimiterea mesajelor şi a corespondentei pentru

MAMAIA

clienţi. Informaţii privind orarul mijloacelor de transport. Păstrarea bagajelor. Informaţii meteo
Servicii masă: Se acordă în Restaurantul Scapino,
categoria 4 stele, micul dejun în sistem bufet suedez, prânzul şi cina în sistem card client variante
de meniu.
Valoarea mesei în perioada cuprinsă în catalog este:
10.01-31.05.2019, 16.09-15.12.2019
Mic Dejun = 30 Lei/ zi/ persoană;
Prânz = 70 Lei/ zi/ persoană;
Cina = 70 Lei/ zi/ persoană.
01.06-15.09.2019
Mic Dejun = 50 Lei/ zi/ persoană;
Prânz = 70 Lei/ zi/ persoană;
Cina = 70 Lei/ zi/ persoană.
În perioada 28.06-24.08.2019, demipensiunea (mic
dejun şi prânz) se serveşte sub formă de bufet suedez şi este obligatorie pentru toate rezervările şi
pentru toţi ocupanţii camerei.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- 0- 7 ani neîmpliniţi beneficiază de cazare şi mic
dejun gratuit.
- 7- 12 ani neîmpliniţi beneficiază de cazare gratuită,

şi achita supliment de mic dejun în valoare de 34.50
Lei/ zi/ copil în extrasezon respectiv 57.50 lei/zi/
copil în sezon (01.06-15.09). Se recomandă achiziţionarea de pat suplimentar, pentru care se achita
149.50 lei/zi (mic dejun inclus).
- 12-18 ani neîmpliniţi achită 1 loc de cazare şi mic
dejun în cameră dublă cu 1 adult sau pat suplimentar şi mic dejun în valoare de 149.50 Lei/ zi în ca-

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

meră cu 2 adulţi.
- peste 18 ani este considerat adult.
În camerele duble se pot caza maxim 2 adulţi şi 1
copil cu vârsta cuprinsă între 0- 18 ani neîmpliniţi.
Iar în apartamente (Junior suite) se pot caza maxim
2 adulţi şi 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0- 18 ani
neîmpliniţi sau 3 adulţi şi 1 copil 0-18 ani neimplinti.
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Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat

HOTEL ALMA

DESCRIERE

Adresă: Hotel Alma, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
Dotări generale: restaurant -72 locuri, terasa 50 locuri, parcare proprie, internet -wireless în recepţie,
salon de mic dejun (28 locuri).
Dotări camere: aer condiţionat, TV, minibar, baie cu
duș, internet -wireless (gratuit), uscător de păr
Număr total camere: 24
Single: 3 - camera cu pat pentru 1 persoană.
Duble: 21 - camere dublă cu pat matrimonial.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
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Servicii masă: se acordă în unitatea restaurant
Alma, categoria 3 stele.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă, intrare lină în mare.

MAMAIA

Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat

HOTEL TOMIS GARDEN APARTHOTEL

DESCRIERE

Tomis Garden ApartHotel este situat la 150 m
distanţă de plaja Marii Negre.
Adresă: Bulevardul Mamaia nr. 430 A, Staţiunea Mamaia, cod 900001, jud. Constanța
Inaugurat în 2015, fiind deschis permanent
şi având dotări de ultimă oră, Tomis Garden
ApartHotel este alegerea ideală pentru un sejur
sau chiar o vacanţă prelungită la malul Mării
Negre în staţiunea Mamaia sau pentru oamenii de afaceri pe care munca îi aduce în zona
Constantei.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
restaurant - Bistro Tomis Garden, parcare proprie,
loc de joacă pentru copii, internet -wi-fi, terasă, gradina pentru relaxare.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, seif, baie cu cadă, chicinetă, balcon, internet, uscător de păr. Dormitoarele sunt dotate cu pat matrimonial, dulap/ garderoba, noptiere,
măsuţa de toaletă pentru doamne, livingul spaţios
are o canapea extensibilă şi foarte comodă pentru
2 persoane, televizor LCD-Smart, o chicinetă şi zona
de luat masa. De asemenea pentru a vă bucura de
aerul benefic al Marii Negre puteţi savura micul dejun sau o cafea pe terasa sau balconul spaţios al
apartamentului dotat cu măsuţa şi scaune.
Pentru confortul dumneavoastră fiecare apartament este dotat cu aer condiţionat şi centrala
proprie cu reglaje individuale, seif, telefon, internet wireless gratuit, televiziune prin cablu. Fiecare
apartament are baie cu cadă şi cu toate dotările
necesare (feon, cosmetice, prosoape, halat, papuci
de unică folosinţă). Apartamentele cu 2 dormitoare

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



au o a doua baie echipată cu cabina de duş.
Cu o suprafaţă de peste 60 mp apartamentul cu 2
dormitoare poate găzdui maxim 6 persoane (5 adulţi
şi un copil 0-5 ani neîmpliniţi).
Capacitatea de peste 40 mp a unui apartament cu
1 dormitor permite găzduirea a maxim 4 persoane
(4 adulţi sau 3 adulţi şi un copil 0-5 ani neîmpliniţi).
Număr total camere: 31
Apartamente: 31 - dintre care 22 de apartamente
cu 1 dormitor şi 9 apartamente cu 2 dormitoare.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Servicii fără plată:
Recepţie 24/24 h
Aer condiţionat
Centrala termică individuală
Internet Wi-fi în lobby şi în camere
Seif în cameră şi la recepţie
Parcare – Aparthotel Tomis Garden vă oferă 25 de
locuri de parcare.
Trezire la ora fixă
Informaţii despre obiectivele turistice din oraş
Primirea şi trimiterea mesajelor şi a corespondentei
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pentru clienţi
Informaţii privind orarul mijloacelor de transport
Comenzi taximetre
Păstrarea bagajelor
Informaţii meteo
Servicii cu plată:
Transfer la/de la aeroport – Aparthotel Mamaia va
asigura contra cost transport individual la şi de la
aeroportul Henri Coandă Bucureşti (Otopeni – OTP)
sau Mihail Kogălniceanu Constanța (CND).
Pay TV – Programe de filme artistice, documentare
şi pentru adulţi, contra cost.
Spălătorie – Pentru clienţii hotelului asigurăm servicii de spălătorie, contra cost.
Servicii masă:
Opţionale. Bistro-ul Tomis Garden va invită să savuraţi o gustare sau oricare din mesele principale ale
zilei sau doar să vă relaxaţi la o cafea.
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Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat

VILE TURISTICE BLUE BEACH STUDIOS

DESCRIERE

Complexul este situat în nordul staţiunii Mamaia, lângă plajă H2O.
Adresă: Vile BLUE BEACH STUDIOS, Aleea Lămia nr. 6, staţiunea Mamaia, cod 900001, judeţul Constanța
O oază de confort, linişte şi relaxare, pe nisipurile
fierbinţi ale mării, în briză răcoroasă a litoralului, Blue Beach Studios vă oferă premisele unei
vacanţe de vis. Situate într-o zonă selecta a staţiunii şi amplasate chiar pe malul mării, locaţia
noastră vă oferă acces rapid către principalele
puncte de interes şi distracţie din Mamaia.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
parcare proprie, beach bar cu terasă, internet wireless pe terasă şi plajă.
Apartamente - Etajele 1 şi 2: dormitor cu pat matrimonial sau 2 paturi single, living cu canapea extensibilă pentru 2 adulţi, balcon, ocupare maximă
4 adulţi. Opţional, se poate suplimenta cu un pat
pliant.
Studiouri - Parter: dormitor cu pat matrimonial,
living cu canapea extensibilă pentru 1 adult sau 2
copii, acces terasă, ocupare maximă 3 adulţi, sau,
2 adulţi şi 2 copii (0-5 ani). Nu se poate instala pat
pliant.
Land View - vedere spre staţiune/strada/clădiri învecinate.
Sea View - vedere frontală la mare din living.
Full Sea View - vedere frontală la mare din ambele
camere.



tacâmuri, frigider, balcon -la etajul 1 şi 2, internet
-wireless
BLUE BEACH STUDIOS dispune doar de apartamente.
Observaţii:
Nu se acceptă animale de companie.
Cazarea se face între orele 16.00-18.00. Eliberarea
apartamentelor se va face între orele 8.00-12.00.
Distracţie: Zona de nord a staţiunii este recunoscută pentru viaţa de noapte intensă (cluburi, discoteci,
beach-baruri cu muzică, petreceri, etc).
Obiective turistice:
Plaja: largă, cu nisip fin şi intrare lină în mare.

Dotări camere:
aer condiţionat, TV -LCD- în ambele încăperi, baie cu
duș, bucătărie -plita electrică, hota, spălător, veselă,
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat

HOTEL HAWAII



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Hotelul este situat în zona de nord a staţiunii,
pe faleză.
Adresă: Hotel Hawaii, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Hotelul Hawaii oferă un confort deosebit prin
dotările moderne şi atmosfera familială creată
de personalul bine instruit precum şi de facilităţile oferite.
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Dotări generale:
restaurant - Fabaria, parcare proprie.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minifrigider, baie cu duș, balcon,
internet -wireless, uscător de păr. Toate spaţiile de
cazare au vedere frontală la mare şi sunt prevăzute cu sistem de acces control, pe bază de cartele
magnetice.
Număr total camere: 30
Duble: 5
Apartamente: 25 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor.

Servicii masă:
se acordă în restaurantul Fabaria, micul dejun în
sistem bufet sudez, prânzul şi cina în sistem bonuri valorice.
Obiective turistice:
Plaja: nisipoasă cu intrare lină în mare.

32,18 euro

MAMAIA

Tarife începând de la

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă economic
yy aer condiţionat
yy SPA

HOTEL SPLENDID

DESCRIERE

Hotelul este situat pe malul Lacului Siutghiol,
vis-a-vis de hotel Dorna.
Adresă: Hotel Splendid, staţiunea Mamaia, cod
900001, jud. Constanța.
Hotel SPLENDID Adults Only (+16) este cadrul
perfect pentru relaxare şi confort sau pentru
business, tot timpul anului!
NEW SPLENDID HOTEL& SPA- Adults Only
(+16) a fost inaugurat în primăvara lui 2016,
fiind o extindere a renumitului Hotel Splendid
4* din Mamaia.
Hotelurile sunt destinate exclusiv adulţilor şi
copiilor cu vârsta peste 16 ani.
Nu este permis fumatul în camere şi în spaţiile comune.



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
Restaurant - cu terasă, parcare proprie - gratuită, în
limita locurilor disponibile, internet -wireless, păstrare obiecte de valoare, bar de zi, ascensor, camera bagaje.
Săli de conferinţă: 1 – Insignia - capacitate de 50
locuri, dotată cu: sonorizare, videoproiector, flipchart, acces internet, aer condiţionat, terasă, ecran
proiecţie; sală de conferinţe 12 locuri (boxe şi microfon wireless).
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu duș, internet - wireless gratuit, uscător de păr, acces pe bază
de cartelă magnetică, pardoseala din gresie antiderapantă, telefon, priză pentru aparat de râs, papuci
şi halat de baie.
Single: Tariful pentru o cameră în regim single este
cel de cameră dublă minus valoarea unui mic dejun,
adică 10 Eur/ noapte. Camerele single sunt la cerere
şi se valorifica doar cu confirmarea prestatorului.
Duble: HOTEL SPLENDID: Camere duble standard;
camere duble economy; apartamente (apartamen-

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

tul este compus din living şi dormitor. Capacitate
maximă: 3 adulţi şi un copil 0- 12 ani neîmpliniţi sau
2 adulţi şi 2 copii 0- 12 ani neîmpliniţi). Camerele duble economy sunt situate la etajul 4 şi nu au balcon.
NEW HOTEL SPLENDID& SPA ****: Camere duble
superior; camere duble superior cu jacuzzi, fără balcon; camere duble deluxe cu terasa; apartamente
Wellness şi Executive. Spaţiile de cazare din New
Splendid Hotel sunt destinate exclusiv adulţilor.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Facilităţi gratuite:
- Păstrare valori (seif în cameră şi la recepţie);
- Internet wireless gratuit în întregul hotel (camere,
spaţii comune, sala de conferinţe Insignia);
- Parcare auto gratuită, în limita locurilor disponibile;
- Fax în recepţie şi serviciu de multiplicare a documentelor;
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Servicii masă:
Se acordă în Restaurantul Splendid, categoria 4 stele, micul dejun în sistem bufet suedez, prânzul şi
cina în sistem card client variante de meniu.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Prânz = 15 Eur/ zi/ persoană;
Cina = 15 Eur/ zi/ persoană.
Fitness/Wellness/Sport:
SPA. Oaspeţii hotelului pot beneficia, contra unui
cost suplimentar, de un centru wellness compus
dintr-o piscină interioară cu zona de hidromasaj,
saună uscată, saună umedă, duș emoţional, fântână
de gheaţă şi o zonă de relaxare; sunt disponibile şi
servicii de masaj, cu programare prealabilă. Nu se
acceptă în zona wellness copii sub 16 ani.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat
yy piscină
yy SPA

HOTEL RICHMOND

DESCRIERE

RICHMOND HOTEL**** este situat în centrul
staţiunii Mamaia, la 50 m de Marea Neagră.
Adresă: Bulevardul Mamaia nr. 430 C, Staţiunea Mamaia, cod 900001, jud. Constanța
RICHMOND HOTEL**** este o adevărată perlă
a hotelurilor, situat în centrul staţiunii Mamaia.
Hotelul îmbină luxul cu tehnologia modernă
având scopul de a crea o ambiantă plăcută
atât pentru cei care vor să se relaxeze cât şi
pentru oamenii de afaceri.



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
Dotări generale:
restaurant, parcare proprie, internet-wireless, bar,
bellboy, concierge.
Săli de conferinţă: 1 - 80 de locuri.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu cadă, balcon, internet, uscător de păr, telefon, halat şi papuci
de baie, mocheta.
Număr total camere: 47
Duble: 44 - dintre care 34 de camere duble matrimoniale, 6 camere duble twin şi 4 camere duble VIP.
Camera dublă VIP dispune de pat matrimonial, de
asemenea hotelul oferă o cameră dublă Business cu
pat matrimonial, birou, laptop şi imprimantă.
Apartamente: 3

Servicii:
room service, curăţătorie, spălătorie, parcare proprie, seif, servicii secretariat, room service, late
check out, închirieri auto
serviciu de transfer (contra cost), transfer de la/la
aeroport (contra cost), recepţie deschisă nonstop,
check-in/check-out express, schimb valutar, camera
de bagaje, trezirea turiştilor la ora solicitată.
Servicii masă:
Restaurantul Hotelului vă poate răsfăţa capriciile
culinare prin preparate româneşti şi internaţionale
pentru cele mai rafinate gusturi, având o capacitate de 80 de locuri, unde se pot organiza recepţii şi
evenimente festive.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber, SPA, sală fitness.

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

stări după entorse, luxaţii şi fracturi); afecţiuni neurologice periferice (paralizii şi pareze posttraumatice ale
Relief: Litoral.
membrelor, polineuropatii după faza acută, poliradicuClimă: Temperat - continentală cu influenţe maritime. lonevrite în faza sechelară, sechele după poliomielita);
afecţiuni ale sistemului nervos central (parapareze seAltitudine: 6-20 m.
chelare după mielite la minimum 3 luni de la debut, paraTemperatura vara: 25° C.
pareze după arahnoidite); afecţiuni ginecologice (insuficienţă ovariană, cervicite cronice, metroanexite cronice,
Temperatura iarna: 5° C.
sterilitate secundară, sechele după TBC genital la 2-3
Cel mai apropiat oraş: Constanţa 13 km, Bucureşti luni de la stabilizare); afecţiuni dermatologice; afecti224 km, Cluj-Napoca 674 km, Timişoara 787 km, Si- uni respiratorii; afecţiuni asociate (otorinolaringologice,
biu 519 Km, Baia Mare 773 km, Oradea 819 km, Arad cardiovasculare, endocrine, metabolice şi de nutriţie,
821 km, Suceava 534 km.
boli profesionale). Instalaţii de tratament: Instalaţii penFactori de cură: Apa sărată a lacului Techirghiol, apa mă- tru băi calde în vane şi bazine cu apă sărată concentrată
rii, nămol sapropelic extras din lacul Techirghiol, biocli- provenită din lacul Techirghiol sau din mare, cu posibimat marin bogat în aerosoli salini şi în radiaţie solară cu lităţi de recuperare medicală; instalaţii pentru băi calde
efect stimulativ asupra organismului. Indicaţii terapeu- cu nămol şi împachetări calde cu nămol; instalaţii pentice: Afecţiuni reumatismale degenerative (spondiloză tru tratamente ginecologice; instalaţii pentru aerosoli;
cervicală, dorsală şi lombară); afecţiuni reumatismale bazine pentru kinetoterapie; instalaţii complexe pentru
inflamatorii (stări algice articulare după reumatism arti- electro şi hidroterapie; săli pentru gimnastică medicală;
cular acut sau infecţii de focar, spondilită anchilozantă, masaj medical; saună.
atropatia psoriazică, poliartrită reumatoidă); afecţiuni Cel mai apropiat aeroport: Mihail Kogălniceanu 32 km.
reumatismale abarticulare (tendinoze, tendomioze, tendoperiostoze, periartrită scapulohumerală); afecţiuni Alţi factori de atracţie turistică în zonă: Delta Dunării,
posttraumatice (redori articulare posttraumatice, stări Cetatea Histria, Cetatea Tomis, Edificiul Roman cu Modupă operaţii pe muşchi, tendoane, articulaţii şi oase, zaic, Monumentul Adamclisi.
Profil: Odihnă-reumatologie.
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76
77

78

80
79

Complex Hotelier Dunărea
Hotel Decebal
Hotel Vraja Mării
Hotel Meteor
Vila Roxana
Hotel Ovicris - Selena
Hotel Hefaistos
Hotel Pinguin
Hotel Lebăda
Hotel Cormoran
Hotel Apollo Ovicris
Hotel Cupidon
Hotel Fortuna
Hotel Jupiter
Hotel Felix
Hotel Vera
Hotel Europa
Hotel Anca Club
Hotel Solero
Hotel Belona
Hotel Carmen

Vila Rose Marie
Hotel Sirius
Hotel Saturn
Hotel Atlas
Hotel Cristal
Hotel Hermes
Hotel Brad
Hotel Bran
Hotel Bega
Hotel Petrolul
Hotel Opera
Hotel Lira
Hotel Sport
Vila Azaleea
Vila Crinul
Vila Roza
Vila Narcisa
Hotel Pescăruș
Vila Nufărul
Vila Zambila
Vila Gladiola

Hotel Astoria
Hotel Nord
Vila Anexa Energia
Hotel Putna
Hotel Philoxena
Vila Egreta
Vila Flora
Hotel Azur
Vila Violeta
Vila Anemona
Vila Garofița
Vila Dalia
Vila Mimoza
Vila Panoramic
Hotel Acapulco
Hotel Union
Hotel Diana
Vila Grădinița 2
Vila Rita
Hotel Grand
Vila Iris

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

76
77
78
79
80

Hotel Rhodos
Hotel Făgăraș
Hotel Bucegi
Hotel Cerna
Hotel Minerva
Hotel Venus
Complex Steaua de Mare
Hotel Delfinul
Complex Steaua de Mare
Hotel Meduza
Complex Steaua de Mare
Hotel Aquatonic
Hotel Holiday
Hotela Giulia
Hotel Mondial
Hotel Traian
Hotel Belvedere
Hotel Neptun
Hotel Mirage
Hotel Coral
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Prețuri disponibile
în agenție
yy
yy
yy
yy

COMPLEX STEAUA DE MARE

DESCRIERE

Complex Steaua de Mare *** beneficiază de
un amplasament deosebit de favorabil, în vecinătatea plajei (50 m), la extremitatea nordică
a staţiunii Eforie Nord. Plaja a fost extinsă în
anul 2016.
AQVATONIC MED SPA & WELLNESS (ACCES CONTRA COST): 1400 mp de SPA în care se va regăsi
singurul bazin Aqvatonic din România cu luciu de
apă de 400 mp. De asemenea complexul dispune
de salină, sală de fitness, saună, solar şi jacuzzi.
Servicii All Inclusive în perioada 14.06-08.09.2019.
Turiştii care au achitat servicii de cazare şi all inclusive trebuie obligatoriu să poarte brăţara pe
care o primesc în momentul cazării şi nu au voie
să o dea jos de la mâna pe toată durata sejurului.
Complexul beneficiază de plajă proprie. Fiecare
cameră dublă va beneficia de două şezlonguri iar
pentru apartament se vor aloca 3 şezlonguri la plajă sau piscină. Fiecare pat suplimentar din cameră
dublă beneficiază de şezlong la piscină sau plajă.
Adresă: Complex Steaua de Mare, Str. Tudor
Vladimirescu nr. 39-43, Staţiunea Eforie Nord,
cod 905350, jud. Constanța
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
Dotări generale:
restaurant, parcare proprie - (gratuită, în limita locurilor disponibile), loc de joacă pentru copii - interior (1) şi exterior (1), internet - wireless gratuit (în
recepţie şi în fiecare cameră), bar, terasă, braserie,
14 nivele, 2 lifturi.
Săli de conferinţă: 3 - 1 - sală de conferinţe de 150
locuri, dotată cu: perete pentru afişaj, videoproiector,
flipchart; 2 săli de conferinţe cu o capacitate de 30
de locuri fiecare, dotate cu flipchart, videoproiector.
Dotări camere:
aer condiţionat - sistem de climatizare centralizat,
TV, minibar, baie cu cadă - în apartamente, baie cu
duș - în camere, internet - wireless gratuit, uscător
de păr, halate de baie. Toate camerele sunt dotate
cu sistem de acces pe bază de carduri magnetice.
Camerele sunt FĂRĂ balcoane.
Camere pentru persoane cu dizabilităţi.
Număr total camere: 462
Duble: 436 - dintre care 26 camere cu pat matrimonial şi 192 camere cu două paturi.
Apartamente: 26 - apartamentul este compus din

aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
SPA



living cu canapea extensibilă şi dormitor cu pat matrimonial.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Servicii gratuite: transmitere corespondenţă, trezire la ora solicitată, transmitere mesaje telefonice,
cameră bagaje, păstrare valori, păstrarea şi restituirea obiectelor uitate, comenzi taximetre;
Servicii contra cost: telefoane locale, interurbane.
Servicii masă:
PACHETUL ALL INCLUSIVE (14.06-08.09.2019) conţine: Cazare, mic dejun, prânz şi cină.
Toate mesele se vor servi în sistem bufet în restaurantul Delfinul, capacitate de 400 de locuri şi 300
locuri pe terasă.
Restaurantul vă stă la dispoziţie cu un meniu variat din bucătăria tradiţională şi internaţională care
vor satisface orice preferinţă gastronomică: supe,
ciorbe, gustări, salate speciale, garnituri, bucate la
grătar, pește.
Mesele vor fi îndulcite cu diferite deserturi.
Servicul de all inclusive se încheie pe data de
08.09.2019 cu masa de prânz.

EFORIE NORD

Băuturile alcoolice / non-alcoolice se servesc în restaurant în timpul meselor: băuturi alcoolice (bere
la draft, selecţie de vinuri, vodcă, aperitive alcoolice),
băuturi răcoritoare (sucuri – acidulate şi neacidulate), cafea, ceai, apă plată, apă minerală.
Micul dejun- între orele 7:30 - 10:00
Pranzul- între orele 12:30 - 15:00
Cina- între orele 19:00 - 21:00
Băuturi la piscină între orele 09-18:30 (apă, cafea,
răcoritoare, bere, vin)
Entertainment:
- Acces gratuit wi-fi în spaţiile publice (recepţie, restaurant, bar, Braserie, piscină) şi în camere;
- Şah, table, remi, cărţi, billiard, scrabble, monopoly,
poker şi cărţi de joc;
- 1 loc de joacă exterior (în parcarea din spatele Hotelului Meduza, pentru copii 3-12 ani);
- 2 locuri de joacă interioare cu supraveghetor: unul
în cadrul Hotelului Meduza, pentru copii 3-8 ani şi
Grădiniţa „Căsuţă cu Poveşti” pentru copii 3-8 ani,
unde vor avea loc spectacole pentru copii, jocuri interactive (masa fotbal, air hockey), vizionare desene
animate şi multe alte surprize – acces prin parcarea
hotelului Meduza.
HOTELUL ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A DECIDE ASUPRA SORTIMENTELOR DE BĂUTURI ŞI ALIMENTE
PE CARE LE VA OFERI TURIŞTILOR ÎN SISTEMUL
„ALL INCLUSIVE’’.
PRODUSELE OFERITE ÎN SISTEMUL „ALL INCLUSIVE’’ SE VOR CONSUMA DOAR ÎN INCINTA COMPLEXULUI, ÎN TIMPUL SEJURULUI.
PRODUSELE OFERITE LA MIC DEJUN, Prânz şi cină
SE VOR CONSUMA DOAR ÎN INCINTA RESTAURANTULUI PE PARCURSUL DESFĂŞURĂRII MESEI.
TURIŞTII CARE AU OPTAT PENTRU SERVICIILE „ALL
INCLUSIVE” AU OBLIGATIVITATEA DE A PURTA BRĂŢARA PE CARE O VOR PRIMI LA CAZAREA ÎN HOTEL
PE TOATĂ DURATA SEJURULUI.
ESTE STRICT INTERZISĂ PĂRĂSIREA CU PRODUSE ALCOOLICE, NON-ALCOOLICE SAU PRODUSE
ALIMENTARE DIN CADRUL RESTAURANTULUI ŞI
A PLAJEI/PISCINEI. ESTE INTERZISĂ ÎNSTRĂINAREA PRODUSELOR DIN PACHETUL ALL INCLUSIVE
ALTOR PERSOANE CARE NU BENEFICIAZĂ DE PACHET. NERESPECTAREA ACESTOR REGULI CONDUCE LA ANULAREA BRAŢĂRII CU COD PERSONALIZAT ŞI IMPLICIT LA ANULAREA SERVICIILOR ALL
INCLUSIVE. ACTIVAREA UNEI NOI BRĂŢĂRI IMPLICA ACHITAREA UNEI TAXE ÎN VALOARE DE 200 LEI.
În afara restaurantului Delfinul, complexul dispune
şi de Braserie, restaurant cu terasă ce oferă o vedere spectaculoasă spre mare. La acest restaurant
turiştii pot servi masa a la carte CONTRA COST în
orice interval orar al zilei.
Băuturile servite în barul din incinta hotelului Del-

finul sunt contra cost şi NU SUNT INCLUSE ÎN PACHETUL „ALL INCLUSIVE’’.
Facilităţi copii:
(în cameră dublă/apartament cu 2 adulţi):
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, fără pat
suplimentar.
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 2-7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, fără pat
suplimentar.
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 2-7 ani neîmpliniţi:
primul copil beneficiază de gratuitate la cazare şi
masă, fără pat suplimentar; al doilea copil cu vârsta
cuprinsă între 2-7 ani neîmpliniţi achită supliment all
inclusive: 63.25 lei/zi în perioada 14 iunie - 30 iunie /
01 septembrie - 07 septembrie respectiv 80.50 lei/zi
în perioada 01 iulie - 31 august, fără pat suplimentar.
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 7- 11 ani neîmpliniţi:
fiecare copil achită supliment all inclusive: 80.50 lei/
zi în perioada 14 iunie - 30 iunie / 01 septembrie 07 septembrie respectiv 103.50 lei/zi în perioada 01
iulie - 31 august, fără pat suplimentar
-2 copii cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani neîmpliniţi: fiecare copil achită supliment all inclusive:
138.00 lei/zi în perioada 14 iunie - 30 iunie / 01 septembrie - 07 septembrie respectiv 172.50 lei/zi în
perioada 01 iulie - 31 august, fără pat suplimentar.
-2 copii: 1 copil 0-2 ani neîmpliniţi şi 1 copil 2-7 ani
neîmpliniţi: ambii copii beneficiază de gratuitate la
cazare şi masă, fără pat suplimentar.
-2 copii: 1 copil 2-7 ani neîmpliniţi şi 1 copil 7-11 ani
neîmpliniţi sau 1 copil 12-18 ani neîmpliniţi: primul
copil beneficiază de gratuitate la cazare şi masa
fără pat suplimentar; al doilea copil achită supliment all inclusive, astfel:
între 7-11 ani neîmpliniţi: 80.50 lei/zi în perioada 14
iunie - 30 iunie / 01 septembrie - 07 septembrie respectiv 103.50 lei/zi în perioada 01 iulie - 31 august,
fără pat suplimentar.
între 12-18 ani neîmpliniţi: 138.00 lei/zi în perioada
14 iunie - 30 iunie / 01 septembrie - 07 septembrie

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

respectiv 172.50 lei/zi în perioada 01 iulie - 31 august, fără pat suplimentar.
-2 copii: 1 copil 7-11 ani neîmpliniţi şi 1 copil 12-18
ani neîmpliniţi: ambii achită supliment de all inclusive, fără pat suplimentar:
între 7-11 ani neîmpliniţi: 80.50 lei/zi în perioada 14
iunie - 30 iunie / 01 septembrie - 07 septembrie respectiv 103.50 lei/zi în perioada 01 iulie - 31 august.
între 12-18 ani neîmpliniţi: 138.00 lei/zi în perioada
14 iunie - 30 iunie / 01 septembrie - 07 septembrie
respectiv 172.50 lei/zi în perioada 01 iulie - 31 august.
Patul suplimentar în cameră dublă este opţional şi
costă 57.50 lei/zi. Recomandăm achitarea unui pat
suplimentar în cazul în care doi adulţi sunt însoţiţi
de unul sau 2 copii cu vârsta mai mare de 2 ani. În
apartament nu se poate introduce pat suplimentar.
În apartament se pot caza maxim 3 adulţi şi 1 copil sub vârsta de 12 ani sau 2 adulţi şi 2 copii sub
vârsta de 12 ani.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber - cu apă de mare care se schimbă
zilnic, acces gratuit
Tratament:
AQVATONIC MED SPA & WELLNESS (ACCES CONTRA COST):
1400 mp de SPA în care se va regăsi singurul bazin
Aqvatonic din România cu luciu de apă de 400 mp.
De asemenea complexul va dispune de salină, sala
de fitness, sauna, solar şi jacuzzi.
Turiştii vor beneficia de băi cu abur, masaj, tratamente corporale, hidrocolonoterapie, terapii electro-magneto şi laser.
CE GĂSEŞTI LA AQVATONIC MED SPA.
Vei găsi aici o stare de bine, atmosferă prietenoasă,
servicii de calitate, bun simţ, grijă faţă de natură,
viaţă liniştită de familie, locuri în care să vă simţiţi
bine socializând între prieteni, destinate relaxării ,
sportului şi recuperării trupului pentru o minte odihnită şi performanţă.
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Singurul bazin cu labirint Aqvatonic din Europa de
Est ce încorporează 16 zone specifice de masaj acval şi subacval cu temperaturi cuprinse între 28 şi
34 de grade.
Zona caldă
- Masaj subacval pentru: zona inferioară, zona posterioară, bazin şi fese.
- Alveole de masaj pentru spate şi zona femurală.
- Alveole de masaj dinamice adaptate pe diferite
înălţimi cu program electronic de control.
- Zona recuperatorie de mers contra curent cu maşina de generat valuri.
- Umbrelă de apă tip cascada.
- Cascade de apă pentru masaj cervical.
- Zona de Gheizere.
- Zona de AquaGym.
- Zona de fitness subacval cu biciclete şi aparate
subacvatice.
- Culoare de înot de 25 de metri.
- Zona de înot contra curent.
Zona fierbinte
- Spirală de jeturi.
- Paturi de relaxare şi masaj pentru întreg corpul.
- Zona de relaxare tip “bubble bath”.
Beneficiile bazinului Aqvatonic
- Relaxare psihică, relaxare musculară şi detensionare.
- Relaxare mentală şi redobândirea balanţei interioare, timp de relaxare şi evadarea din rutină.
- Impresia de iluminare şi uşurare datorită presiunii
acvatice.
- Reinvigorarea datorată apei calde, efectul de relaxare datorat apei fierbinţi.
- Stimularea simţurilor.
- Eliberarea durerilor datorită presiunii şi frecărilor.
- Îmbunătăţirea circulaţiei sanguine datorată efectului
hidrostatic şi masajului jeturilor cu diferite presiuni.
- Stimularea locală a metabolismului.
- Stimularea sistemului imunitar.
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Ca o completare a zonei umede din cadrul bazinului
Aqvatonic am realizat şi pentru :
- Dus scoţian.
- Salină cu sare de himalaya, cromoterapie şi dispozitiv de salinizare activa THERASOL.
- Anticamera de relaxare.
- Sauna infraroşu dotată cu ionizator şi cer înstelat.
- O generoasă sauna uscată cu 2 sobe , cromoterapie tip cer înstelat şi banchete dispuse la diferite
înălţimi.
- Baie cu aburi de mari dimensiuni şi efecte cromatice deosebite.
Zona uscată de la Aqvatonic Med Spa – Zona Fitness aveţi la dispoziţie aparate de fitness gândite
pentru întreţinere şi recuperare, biciclete eliptice,
orizontale şi verticale, benzi de alergat, prese şi aparate multifuncţionale de tip BioForce, zona de aerobic şi activităţi speciale şi nu în ultimul rând aparatele clasice cu care sunteţi obişnuiţi din centrele de
fitness tradiţionale.
Relaxarea totală vine după intrarea în zona SPA
unde aveţi la dispoziţie 11 cabinete cu suprafeţe
generoase cuprinse între 16 şi 40 de mp unde vă
punem la dispoziţie printre altele şi:
- Cabinet special pentru Masaj cu nămol de Techirgiol/ Băi cu nămol.
- Cabinete pentru Aromaterapie şi Masaj Dus Vichy.
- Cabinet dotat cu aparatura specială pt parafina şi
masaje în cuplu cu jacuzzi suprateran pentru cupluri.
- Cabinet pentru tratamente cosmetice.
- Cabinet pentru bronzare.
- Cabinet pentru masaje galvanice.
- Cabinet pentru masaj subacval.
- Cabinet pentru hidro-colono-terapie.
Nu în ultimul rând venim în întâmpinarea persoanelor ce se recuperează sau se tratează de diferite
afecţiuni cu o zonă medicală ce cuprinde cabinete

special amenajate cu o capacitate de până la 6 persoane simultan. Printre facilităţile oferite de aceste
cabinete enumeram:
- Magnetoterapie.
- Electroterapie.
- Laserterapie.
- Băi galvanice.
- Aerosoli.
Şi pentru că la noi relaxarea şi stare de bine trebuie să primeze, puteţi petrece sau încheia zilele
într-o atmosfere destinsa creată de separeurile cu
simulatoarele auto profesionale, biliard, air hockey,
darts, jocuri de societate sau locurile de joacă pentru copii.
Zona SPORT
Păşiţi în zona de sport unde aveţi la dispoziţie aparate de fitness gândite pentru întreţinere şi recuperare, biciclete eliptice, orizontale şi verticale, benzi
de alergat, prese şi aparate multifuncţionale de tip
BioForce, zona de aerobic şi activităţi speciale şi
nu în ultimul rând aparatele clasice cu care sunteţi
obişnuiţi din centrele de fitness tradiţionale.
Zona FUN
Dacă încă nu i-aţi înscris pe cei mici la cursurile de
înot, karate, gimnastică, dansuri, sau alte activităţi
organizate de noi, le-am pus la dispoziţie un separeu
în care se pot zbengui în voie cât timp dumneavoastră sunteţi la cafea sau sunteţi la piscină. Pentru
cei un pic mai mari am pregătit mese de biliard, air
hockey dar mai ales un separeu dotat cu 5 simulatoare auto unde se pot lua la întrecere cu prietenii.
Distracţie:
accesorii pentru activităţi nautice, centru de entertainment cu billiard, şah, table.
Obiective turistice:
Plaja: în golf, cu nisip fin.

97,75 lei

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă standard
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Tarife începând de la

yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

HOTEL UNION


Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 20.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 40.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 40.00 Lei / zi / persoană.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la 30 m de plajă.
Adresă: Hotel Union, B-dul Tudor Vladimirescu
nr. 26, staţiunea Eforie Nord, jud. Constanța
Dacă doriţi să petreceţi o vacanţă de vis sau
plănuiţi un sejur de afaceri la malul Mării Negre, atunci Hotel Union Eforie Nord reprezintă
locaţia perfectă pentru dvs datorită amplasării,
arhitecturii şi în special a serviciilor de calitate
oferite clienţilor săi.
Hotelul a fost complet renovat şi modernizat
în anul 2017.

Dotări generale:
Restaurant, parcare proprie - gratuită în limita locurilor disponibile, loc de joacă pentru copii -acces
gratuit, internet - wireless gratuit, păstrare obiecte
de valoare, terasă, bar.
Săli de conferinţă: 1 - o sală cu capacitate de 80 locuri.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, balcon,
internet, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 100
Duble: 97 - camerele dispun de pat matrimonial sau
două paturi. Capacitate maximă 2 adulţi şi 2 copii.
Apartamente: 3 - apartamentul este compus din living şi dormitor. Capacitate maximă 2 adulţi şi 3 copii.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat, suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
Se acordă în restaurantul Union, categoria 3 stele,
micul dejun bufet suedez, prânzul şi cina în sistem
fișă cont „a la carte”.
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Servicii masă pentru copii
Prânz şi cină:
- copiii 0 - 10 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 10 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în camera cu 2 adulţi):
- un copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 4.99 ani beneficiază de mic dejun gratuit, al doilea copil achită
50% mic dejun;
- copiii cu vârsta cuprinsă între 5 - 9.99 ani achită
50% din valoarea micului dejun;
- peste 10 ani achită mic dejun integral.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 13.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar
asigurat.
- copiii peste 14 ani achită contravaloarea patului
suplimentar.
Patul suplimentar poate fi solicitat doar pentru camerele duble cu vedere la mare iar costul acestuia
este 52 Lei / noapte - doar cazare.
- pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani neîmpliniţi se oferă gratuit pătuţ pentru copil, la solicitarea turiştilor şi în limita stocului disponibil.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber - renovată, (piscină pentru adulţi şi piscină pentru copii)
acces gratuit (paturi la piscină gratuite în limita disponibilităţilor).
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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Tarife începând de la

52,50 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii

HOTEL CUPIDON



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la aproximativ 350 m de mare.
Adresă: Hotel Cupidon, staţiunea Eforie Nord,
Aleea Perla Mării nr. 11, cod 905350, jud. Constanța.
Hotelul CUPIDON vă oferă conditile excelente de
petrecere a unui sejur la malul Mării Negre.

Dotări generale:
Parcare proprie - contra cost (în limita locurilor disponibile), loc de joacă pentru copii - NOU!, internet
- wireless gratuit (în întreg hotelul şi pe terasă), păstrare obiecte de valoare, bar de zi, terasă, parter şi 3
etaje, camere de supraveghere video.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV - LCD, frigider, baie cu duș, balcon, internet - wireless, pardoseală din gresie, mobilier nou, tâmplărie PVC cu geam termopan, pat
matrimonial, plasă insecte, uscător rufe.
Număr total camere: 126
Single: Se asigură la cerere, numai cu acordul prestatorului. Tariful camerei single este de 80% din
tariful unei camere duble.
Duble: 126
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu
se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii: Incluse în preţ: Păstrare obiecte de valoa-

112

re la recepţie, primire şi transmitere fax, copii xerox,
informaţii turistice, transmiterea mesajelor, trezirea
turiştilor, păstrarea bagajelor, păstrarea şi restituirea
obiectelor uitate, comenzi taxi. Contra cost: vânzări
mărfuri la recepţie, închirieri jocuri table, şah, rummy.
Servicii masă: Masa este opţionala şi se acordă în
restaurantele Donelli, Acapulco, Litoral categoria I,
Carmen, Dana, Lebăda, Restaurant - autoservire Coralis, Autoservire Casa dintre Ape (pe plaja Belona),
în sistem bonuri valorice.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 14.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 28.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 28.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
- copiii 0 - 14 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 14 ani 100% tarif adult.
Bonurile valorice sunt valabile în toate restaurantele
menţionate.
Facilităţi copii: (în camera cu 2 adulţi):
Se acceptă maxim 2 copii în cameră dublă.
Nu se acceptă 3 adulţi în cameră dublă.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 14 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar asigurat; pentru pat suplimentar se achită
50% din valoarea unui loc de cazare;
- copiii peste 14 ani achită 50% din valoarea unui loc
de cazare cu pat suplimentar asigurat.
Se va prezenta la recepţie, copie după certificatul
de naştere al copiilor.
Tratament: Este opţional şi se asigură în cadrul Bazei de tratament Grand.
Plaja: Largă, cu nisip fin şi intrare lină în mare.

118,45 lei

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă fără balcon
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Tarife începând de la

yy aer condiţionat
yy piscină
yy bază de tratament

COMPLEX BRAN - BRAD - BEGA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Complexul este situat în sudul staţiunii, la 30
m de plajă.
Adresă: Complex Bran-Brad-Bega, staţiunea
Eforie Nord, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr.
9, cod 905350, jud. Constanța.
Complexul BRAN-BRAD-BEGA a fost complet
renovat în anul 2009.
Începând din anul 2012 în cadrul Complexului
Bran-Brad-Bega funcţionează Baza de tratament „BalneoSPA”.

Dotări generale:
restaurant -2 (600 locuri), parcare proprie - cu plată,
bar de zi, bar la piscină.
Săli de conferinţă: 1 - o sală cu capacitate de 100
locuri.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu duș, balcon
- doar la camere duble superior şi la apartamentele
superior, internet-wireless, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 219
Single: 12
Duble: 174 - Camerele duble standard dispun de pat
matrimonial sau două paturi, nu au balcon şi nu au
vedere spre mare. Camerele duble superior dispun
de pat matrimonial, balcon şi au vedere spre mare.
Apartamente: 33 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor cu pat matrimonial.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

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

Servicii masă:
se acordă în restaurantul Bran-Brad-Bega categoria
4 stele, micul dejun, prânzul şi cina în sistem bufet.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 35.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 55.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 55.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii (obligatorii şi identice cu cele
achiziţionate de adulţi):
- copiii 0- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Micul dejun şi mesele principale se pot realiza în
sistem bufet suedez pentru minim 20 de persoane.
Pentru un număr mai mic de 20 de persoane, turiştii
vor servi masa în sistem „a la carte”.
Pentru turiştii ce beneficiază de servicii de demipensiune există posibilitatea de a opta pentru servirea
prânzului sau a cinei, la alegere, urmând a-şi exprima opţiunea la check-in.
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Facilităţi copii:
(în cameră dublă cu 2 adulţi):
În cameră dublă se acceptă 2 adulţi şi 2 copii şi un
singur pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0- 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără
pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3- 7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi achita 50% din valoarea micului dejun.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7- 12 ani neîmpliniţi
achită 50 % din tariful de cazare şi mic dejun pentru
un adult, cu acordarea unui singur pat suplimentar.
- copilul peste 12 ani achită 70% din tariful de cazare
pentru un adult cu acordare de pat suplimentar şi
100% valoarea micului dejun.
(în apartament cu 2 adulţi):
În apartament se acceptă 2 adulţi şi 2 copii 0- 12
ani neîmpliniţi sau 3 adulţi şi 1 copil 0 -12 ani neîmpliniţi.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3- 12 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi achita 50% din
valoarea micului dejun.
- copilul peste 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achita 100% valoarea micului dejun.
- al 3-lea adult beneficiază de gratuitate la cazare şi
achita 100% valoarea micului dejun.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber -acces gratuit, baza tratament BalneoSpa, sala fitness -acces contra cost.
Obiective turistice:
Plaja: largă, cu nisip fin şi intrare lină în mare.
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70,15 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră triplă

yy
yy
yy
yy

COMPLEX HOTELIER CLUB DUNĂREA

EFORIE NORD

Tarife începând de la

aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
plajă proprie



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Complexul este situat în partea de sud a staţiunii Eforie Nord, în apropierea gării, la jumătatea
distanţei dintre Marea Neagră şi Lacul Techirghiol. Distanţa faţă de mare între 850-1200 m.
Adresă: Complex Hotelier Dunărea, staţiunea
Eforie Nord, str. Dunării FN, cod 905350, jud.
Constanța.
Facilitate Complex Hotelier Club Dunărea în
sezonul estival 2019
PLAJĂ PRIVATĂ - CEL MAI FIN NISIP, CEA MAI
FRUMOASĂ PLAJĂ
Moderna plajă privată de la Club Dunărea este
pregătită special pentru a putea rivaliza cu orice loc select din staţiunile de pe litoralul românesc.
Completată cu nisip fin cernut şi îngrijit permanent, plajă este amenajată cu umbrele şi
şezlonguri ce se află permanent la dispoziţia
oaspeţilor noştri, atmosfera fiind întreţinută cu
grijă pentru a oferi ore de plajă relaxante.

Turiştii beneficiază de acces gratuit pe plaja
hotelului cu asigurarea gratuită a două şezlonguri de plajă şi umbrelă pentru fiecare cameră pentru sejururile cumpărate cu minim
demipensiune.
Pentru a beneficia de toate serviciile oferite de
Club Dunărea, purtarea brăţării de identificare
în incinta Complexului Hotelier Dunărea este
obligatorie.
Dimineaţa, plaja va fi animată cu echipe de
gimnastică aerobic ce vă vor menţine în formă pe toată perioada sejurului iar peste zi,
copiii dumneavoastră se vor distra alături de
animatori.
Transfer la plaja privată GRATUIT.

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

Dotări generale:
Restaurant - cu terasă şi bar, parcare proprie - (40
locuri) gratuită în limita disponibilităţilor, parcare publică - 100 locuri, loc de joacă pentru copii, internet
- wireless (în recepţie, restaurant, piscină), păstrare
obiecte de valoare, bar pe plajă şi la piscină.
Complexul Dunărea este compus din 6 clădiri cu
parter, 11 clădiri cu parter şi etaj, 6 clădiri cu parter
şi 2 etaje.
Săli de conferinţă: 2 - sala de conferinţe Roxana
capacitate 75 locuri, sala modulară Mara 250 locuri sau se poate împărţi în 2 săli independente
(2x125 locuri), dotate cu echipament specific: video - proiector, ecran, flipchart, sonorizare, internet
wireless, fax; servicii de recepţie participanţi, coordonare eveniment, management eveniment, rezervări transport.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV - LCD, minibar,
baie cu cadă - în apartamente, baie cu duș - în camere, balcon - sau terasă, uscător de păr.
Număr total camere: 532
Duble: 265 - dintre care 235 de camere duble standard (dispun de două paturi sau pat matrimonial)
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şi 30 camere duble superior (dispun de pat matrimonial). Camerele duble superior sunt mai mari ca
suprafaţă decât camerele duble standard.
Apartamente: 8 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor, fără uşă
între cele două încăperi.
Triple: 32 - Camerele triple dispun de un pat matrimonial şi un pat single.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu
se acceptă animale de companie.
REGULAMENT INTERN COMPLEX HOTELIER CLUB
DUNĂREA:
Ziua hotelieră începe la ora 18.00 (oră până la care
poate fi ocupată camera / check-in)
Ziua hotelieră se termină la ora 12.00 ( ora la care
trebuie eliberată camera / check-out) prin predarea
cheii a cardului valoric şi braţărilor de identificare .
Banii de pe card trebuiesc consumaţi până la ora
12.00 din ziua decazării, deoarece aceşti bani nu
se returnează.
Cererile pentru check-in sau check-out la alte ore
se onorează în funcţie de gradul de ocupare al hotelului.
În ultima zi de sejur, clienţii hotelului vor elibera camerele la ora 12.00, iar bagajele (dacă vor dori) pot
fi depuse la recepţie în cameră special amenajata pentru bagaje. În caz contrar, doar după confirmarea hotelului în scris, clienţii pot elibera camera
până la ora 16.00 şi vor achita o taxă suplimentară
în valoare de 50% din preţul pentru o de cazare, iar
dacă eliberează camera după ora 16.00 vor plăti o
taxă de 100% din preţul pentru o zi de cazare.
Valoarea de achitat pentru late check-out se va calcula în funcţie de tarifele afişate la recepţie.
Accesul la serviciile gratuite este permisă numai
clienţilor hotelului.
Este interzis( indiferent de motiv) introducerea de
produse alcoolice băuturi răcoritoare şi alimentare,
altele decât cele provenite din cadrul Complexului
Hotelier Club Dunărea. Produsele alimentare şi băuturile, în incinta Complexului, se servesc exclusiv
în locaţiile: restaurant, terasa restaurant, terasa recepţie, piscină, plajă, pe parcursul sejurului.
Este interzisă extragerea de alimente sau băuturi
din incinta restaurantului, chiar dacă scopul este
păstrarea acestora în cameră, produsele oferite la
mic dejun, prânz şi cină se vor consuma doar în
interiorul restaurantului, pe parcursul desfăşurării
mesei.
Cazarea se va face în baza prezentării unui act de
identitate (inclusiv pentru copii) şi a completării fisei
de turist la recepţie.
Alocarea camerelor se face în funcţie de disponibilitatea hotelului din ziua check-in-ului. Din acest
motiv nu putem garanta pe un anumit etaj, camerele
alăturate sau situarea într-un anumit sector.
Solicitările de acest gen sunt considerate preferinţe
ale turiştilor pe care încercăm să le satisfacem în
limita disponibilităţilor, FIIND EXCLUSĂ ÎNSĂ GARANTAREA.
Complexul nu îşi asumă răspunderea pentru even-

tualele probleme apărute (furtul din maşini sau de
pe plajă etc) în parcare sau pe plajă.Este recomandat că bunurile de valoare să fie păstrate în seiful
din recepţie.
Turistul are obligaţia de a verifica la sosire lista de inventar a camerei pe care va trebui s-o predea în aceleaşi condiţii la plecare. Eventualele lipsuri sau degradări ale bunurilor din cameră, vor fi suportate de turist.
Este interzis fumatul în camere sau în spaţii publice;
există locuri special amenajate, în restaurant, bar
terase şi alte spaţii în aer liber pe întreaga proprietate. Se va percepe o taxă de salubrizare care este
echivalentă cu contravaloarea unei nopţi de cazare,
pentru camerele în care s-a fumat.
Hotelul nu percepe taxa pentru parcare şi nici nu
reţine locuri pentru turişti.
Pentru a beneficia de toate serviciile oferite de Club
Dunărea purtarea braţărilor de identificare este obligatorie.
Acest regulament poate suferi modificări fără o notificare prealabilă şi va fi adus la cunoştinţă turistului
în momentul cazării.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Incluse în preţ: Transfer la plaja privată a complexului,
șezlong-uri gratuite la plaja complexului (câte 2 șezlong-uri / DBL, DBLS şi câte 3 șezlong-uri / TRPL, APT),
internet wireless (Recepţie, Restaurant, Piscină), telefon,TV Cablu, frigider, aer condiţionat, uscător de păr,
fax, seif la recepţie, parcare gratuită în limita locurilor
disponibile, grădină /curte, camere nefumători, piscină,
jacuzzi, terasă, plata cu cardul, transportul bagajelor,
servicii curierat, transmiterea mesajelor,trezirea clienţilor, locuri amenajate de joacă.
Neincluse în preţ: Transport la plajă cu trenuleţul
(tarif 3 lei / persoană, copii cu vârsta sub 10 ani
beneficiază de gratuitate fără să ocupe loc), vânzări mărfuri în recepţie,tratamente cu gerovital, cure
termale, băi cu nămol, scufundări în Marea Neagră,
excursii în Delta Dunării, excursii pe Litoralul Românesc, vizită la Muzeul Marinei, vizită la Muzeul
de Istorie, degustări de vinuri la Crama Murfatlar,
vizită la Muzeul de Artă, sărituri cu paraşuta, vizită
la peştera Sf. Andrei, cină tradiţională cu spectacol
folcloric, ping-pong, internet, masaj, biliard, bar, restaurant, sală de conferinţe
PENTRU A BENEFICIA DE TOATE SERVICIILE OFERITE DE CLUB DUNĂREA PURTAREA BRĂŢĂRII DE INDENTIFICARE ÎN INCINTA COMPLEXULUI HOTELIER

CLUB DUNĂREA*** ESTE OBLIGATORIE
Servicii masă:
Se acordă în Restaurantul Complexului Dunărea,
micul dejun în sistem bufet suedez, prânzul şi cina
vor fi servite în regim self service (autoservire) - fișă
cont (contravaloarea mesei va fi încărcată pe un
card magnetic, banii putând fi cheltuiţi pe toate serviciile oferite de Club Dunărea):
Supliment Demipensiune = 40.00 Lei / zi / persoană;
Supliment Pensiune completă = 80.00 Lei / zi / persoană.
Banii încărcaţi şi rămaşi pe card pot fi cheltuiţi pe
toate serviciile oferite în incinta complexului Club
Dunărea (inclusiv prelungirea sejururilor dar nu pentru achiziţia de ţigări, băuturi alcoolice, şi mărfuri
comercializate prin magazinul din recepţie).
Pentru mesele de prânz şi cină, copiii achită, astfel:
- între 0 - 12 ani neîmpliniţi - 50% din valoarea mesei /adult.
- peste 12 ani achită 100% din valoarea mesei de adult.
Pentru Oferta Socială valoarea meselor cuprinsă în
oferta este următoarea:
Demipensiune = MIC DEJUN + FIŞĂ 15 LEI / ZI / PERS.
Pensiune completă = MIC DEJUN + FIŞĂ 30 LEI
/ ZI / PERS.
Copiii achită, opţional, 100% din valoarea mesei
de adult.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- reducere 100% la cazare cu mic dejun inclus pentru 1 copil între 0 - 12 ani (neîmpliniţi). Dacă se doreşte pat suplimentar se va achita 57.50 lei / zi.
- pentru al doilea copil cu vârsta între 0 - 12 ani (neîmpliniţi) se achită 20 lei / noapte contravaloarea
micului dejun fără pat suplimentar. Opţional pentru
solicitarea unui pat suplimentar se va taxa cu 34.5 lei;
- pentru copiii cu vârsta între 12 şi 18 ani (neîmpliniţi) se achită 57.50 lei / noapte mic dejun inclus şi
se acordă pat suplimentar;
- copiii cu vârsta peste 18 ani se consideră adulţi.
Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber - pentru adulţi şi copii. Piscina
principală a complexului are aproximativ 600 mp,
şezlonguri, iar piscina pentru copii are aproximativ
20 mp; Jacuzzi în aer liber, aproximativ 12 mp.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii
yy SPA

HOTEL STEAUA DE MARE- AQVATONIC

DESCRIERE

Hotel Steaua de Mare- AQVATONIC beneficiază de
un amplasament deosebit de favorabil, în vecinătatea plajei (50 m), la extremitatea nordică a staţiunii
Eforie Nord. Plaja a fost extinsă în anul 2016.
Servicii All Inclusive în perioada 14.06-08.09.2019.
Turiştii care au achitat servicii de cazare şi all inclusive trebuie obligatoriu să poarte brăţara pe
care o primesc în momentul cazării şi nu au voie
să o dea jos de la mâna pe toată durata sejurului.
Complexul beneficiază de plajă proprie. Fiecare
cameră dublă va beneficia de două şezlonguri iar
pentru apartament se vor aloca 3 şezlonguri, la plajă sau piscina. Fiecare pat suplimentar din cameră
dublă beneficiază de şezlong la piscină sau plajă.
AQVATONIC MED SPA & WELLNESS: 1400 mp
de SPA în care se va regăsi singurul bazin Aqvatonic din România cu luciu de apă de 400
mp. De asemenea complexul dispune de salină, sala de fitness, saună, solar şi jacuzzi.
Adresă: Complex Steaua de Mare, Str.Tudor
Vladimirescu nr. 39-43, Staţiunea Eforie Nord,
cod 905350, jud. Constanța

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
restaurant -bar, parcare proprie -gratuită în limita locurilor disponibile, loc de joacă pentru copii -interior
şi exterior, internet -wireless , grădiniţă.
Săli de conferinţă: - 1 - sala de conferinţe de 150
locuri, dotată cu:perete pentru afişaj, videoproiector,
flipchart; 2 săli de conferinţe cu o capacitate de 30
de locuri fiecare, dotate cu flipchart, videoproiector.
Dotări camere:
aer condiţionat - mochetă, TV -LCD, minibar -sau răcitor vinuri, seif, baie cu duș -cabina de duş., internet
-wireless , uscător de păr, esspresor cafea.
Camere duble la mezanin (nu se poate instala pat
suplimentar) - capacitate maximă 2 adulţi şi un copil 0-3 ani neîmpliniţi ce poate fi acomodat într-un
pătuţ special ce se adaptează peste biroul de lucru
existent. Suprafaţa totală a camerei este de 16 mp
şi dispune de un pat matrimonial de 160 x 200 cm,
un generos LCD TV de 42″, birou de lucru, răcitor de
vinuri, espressor de cafea, cabina de dus cu hidromasaj, seif şi WiFi;
Camere duble premium la etaj cu vedere parţială
la mare - capacitate maximă 2 adulţi + 2 copii sub

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



12 ani ce pot fi acomodaţi în patul generos sau pe
o sofa de 1.40 m situată în dreptul ferestrei. Suprafaţa totală a camerei este de 18 mp şi dispune de
un pat matrimonial de 160 x 200 cm, o sofa de 60 x
140 cm , un generos LCD TV de 42″, minibar modern,
espressor de cafea, cabina de dus, uscător de păr,
fier de călcat, seif şi WiFi;
Camere duble la etaj cu vedere frontală la mare
- capacitate maximă 2 adulţi + 2 copii sub 12 ani
în cameră dublă cu pat suplimentar sau maximă
2 adulţi şi 1 copil 0-3 ani neîmpliniţi, în cameră dublă fără pat suplimentar. Suprafaţa totală a camerei
este de 20 mp şi dispune de un pat matrimonial de
160 x 200 cm, un fotoliu de relaxare, un birou de
lucru cu scaun, un generos LCD TV de 42″, minibar
modern, espressor de cafea, cabina de dus, uscător
de păr, fier de călcat, seif şi WiFi;
Apartamente - au vedere parţială la Portul Agigea
şi Marea Neagră, fiind amplasate pe latura nordică
a hotelului. Apartamentele sunt compuse din living
şi dormitor, un hol şi un grup sanitar. Dormitorul este
dotat cu un pat dublu de 160×200 + o sofa de 140
x 60 cm + LCD TV de 40″. Livingul este dotat cu o
canapea extensibilă de 180×70 cm (180×140 cm
când este deschisă), o sofa de 140 x 60 cm în drep-
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tul geamului şi un LCD TV de 40″. Suprafaţa totală a
apartamentului este de 35 mp iar biroul, minibarul,
cele 2 dulapuri duble, esspresorul de cafea şi aerul
condiţionat sunt disponbile în holul apartamentului
de unde se face şi accesul către baia dotată cu o
cadă de 120 cm, articole de toaletă, uscător de păr,
prosoape, halate şi papuci. În apartament se pot
caza maxim 3 adulţi şi 1 copil sub vârsta de 12 ani
sau 2 adulţi şi 2 copii sub vârsta de 12 ani. În apartament nu se poate asigura pat suplimentar.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Servicii gratuite: transmitere corespondenţă, trezire la ora solicitată, transmitere mesaje telefonice,
camera bagaje, păstrare valori, păstrarea şi restituirea obiectelor uitate, comenzi taximetre.
Servicii contra cost: acces bazin Aqvatonic, terapii SPA şi tratamente Balneo&Med; preţ acces bazin Aqvatonic - 25.30 lei/zi/persoană; 10% discount
la terapiile SPA (exceptând terapiile Balneo&Med);
şezlongurile din zonele preferenţiale Gold şi Silver
(20% discount); mesele a la carte în cadrul Pizzeria/
Braseria Steaua de Mare de pe faleza -20% discount;
consumaţia la Beach Bar Steaua de Mare.
Servicii masă:
PACHETUL ALL INCLUSIVE (14.06-08.09.2019) conţine: Cazare, mic dejun, prânz şi cină.
Toate mesele se vor servi în sistem bufet în noul
restaurant Meduza.
Restaurantul vă stă la dispoziţie cu un meniu variat din bucătăria tradiţională şi internaţională care
vor satisface orice preferinţă gastronomică: supe,
ciorbe, gustări, salate speciale, garnituri, bucate la
grătar, peste.
Mesele vor fi îndulcite cu diferite deserturi.
Servicul de all inclusive se încheie pe data de
08.09.2019 cu masa de prânz.
Băuturi răcoritoare, apă plată şi carbogazoasa, bere,
vin se servesc în restaurant în timpul meselor.
Băuturi răcoritoare, bere la piscină/plajă special
amenajata şi snacks pe parcusul zilei. Program
piscina: 9-18.30.

Entertainment:
- Acces gratuit wi-fi în spaţiile publice (recepţie, restaurant, bar, piscină) şi în camere;
- 1 loc de joacă exterior (în parcarea din spatele Hotelului Meduza, pentru copii 3-12 ani);
- 2 locuri de joacă interioare cu supraveghetor: unul
în cadrul Hotelului Meduza, pentru copii 3-8 ani şi
Grădiniţa „Căsuţa cu Poveşti” pentru copii 3-8 ani,
unde vor avea loc spectacole pentru copii, jocuri interactive (masa fotbal, air hockey), vizionare desene
animate şi multe alte surprize – acces prin parcarea
hotelului Meduza.

Facilităţi copii:
(în cameră dublă/apartament cu 2 adulţi):
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, fără pat
suplimentar. În limita disponibilităţii pot beneficia
de pătuţ de copil.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3-7 ani neîmpliniţi
achită 84.00 lei/noapte/copil - supliment all inclusive, fără pat suplimentar inclus.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7-12 ani neîmpliniţi
achită 123.20 lei/noapte/copil - supliment all inclusive, fără pat suplimentar inclus.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 12 -18 ani neîmpliniţi
sau al treilea adult achita 196.00 lei/noapte/copil
sau adult - supliment all inclusive, fără pat suplimentar inclus.

HOTELUL ÎŞI REZERVA DREPTUL DE A DECIDE ASUPRA SORTIMENTELOR DE BĂUTURI ŞI ALIMENTE

Patul suplimentar se asigură numai în cameră dublă
vedere frontală la mare şi costă 56.00 lei/zi.

Minibar în camera alimentat o dată pe zi. Întrucât
sticlele sunt returnabile, lipsa acestora din inventarul camerei va implica facturarea lor către client.
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PE CARE LE VA OFERI TURIŞTILOR ÎN SISTEMUL
„ALL INCLUSIVE’’.
PRODUSELE OFERITE ÎN SISTEMUL ’’ALL INCLUSIVE’’ SE VOR CONSUMA DOAR ÎN INCINTA COMPLEXULUI, ÎN TIMPUL SEJURULUI.
PRODUSELE OFERITE LA MIC DEJUN, Prânz şi cină
SE VOR CONSUMA DOAR ÎN INCINTA RESTAURANTULUI PE PARCURSUL DESFĂŞURĂRII MESEI.
TURIŞTII CARE AU OPTAT PENTRU SERVICIILE „ALL
INCLUSIVE” AU OBLIGATIVITATEA DE A PURTA BRĂŢARA PE CARE O VOR PRIMI LA CAZAREA ÎN HOTEL
PE TOATĂ DURATA SEJURULUI.
ESTE STRICT INTERZISĂ PĂRĂSIREA CU PRODUSE ALCOOLICE, NON-ALCOOLICE SAU PRODUSE
ALIMENTARE DIN CADRUL RESTAURANTULUI ŞI
A PLAJEI/PISCINEI. ESTE INTERZISĂ ÎNSTRĂINAREA PRODUSELOR DIN PACHETUL ALL INCLUSIVE
ALTOR PERSOANE CARE NU BENEFICIAZĂ DE PACHET. NERESPECTAREA ACESTOR REGULI CONDUCE LA ANULAREA BRAŢĂRII CU COD PERSONALIZAT ŞI IMPLICIT LA ANULAREA SERVICIILOR ALL
INCLUSIVE. ACTIVAREA UNEI NOI BRĂŢĂRI IMPLICA ACHITAREA UNEI TAXE ÎN VALOARE DE 200 LEI.

În cameră dublă mezanin se acceptă maxim 2 adulţi
şi 1 copil între 0-3 ani neîmpliniţi, fără pat suplimentar.
În cameră dublă vedere parţială spre mare se acceptă maxim 2 adulţi şi 2 copii între 0-12 ani neîmpliniţi,
fără pat suplimentar.
În cameră dublă vedere frontală spre mare se acceptă maxim 2 adulţi şi 2 copii între 0-12 ani neîmpliniţi
cu un pat suplimentar achitat sau maxim 2 adulţi şi
1 copil între 0-3 ani neîmpliniţi în cameră dublă fără
pat suplimentar.
În apartament se pot caza maxim 3 adulţi şi 1 copil sub vârsta de 12 ani sau 2 adulţi şi 2 copii sub
vârsta de 12 ani. În apartament nu se asigură pat
suplimentar.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber, piscina acoperită, SPA, baza tratament, sala fitness, biciclete
Tratament: AQVATONIC MED SPA & WELLNESS:
1400 mp de SPA în care se va regăsi singurul bazin
Aqvatonic din România cu luciu de apă de 400 mp.
De asemenea complexul dispune de salină, sala de
fitness, saună, solar şi jacuzzi.
Turiştii vor beneficia de băi cu abur, masaj, tratamente corporale, hidrocolonoterapie, terapii electro-magneto şi laser.
CE GĂSEŞTI LA AQVATONIC MED SPA.
Vei găsi aici o stare de bine, atmosfera prietenoasă,
servicii de calitate, bun simţ, grijă faţă de natură,
viaţă liniştită de familie, locuri în care să vă simţiţi
bine socializând între prieteni, destinate relaxării ,
sportului şi recuperării trupului pentru o minte odihnită şi performanţă.
Singurul bazin cu labirint Aqvatonic din Europa de
Est ce incorporează 16 zone specifice de masaj acval şi subacval cu temperaturi cuprinse între 28 şi
34 de grade.
Zona caldă
- Masaj subacval pentru: zona inferioară, zona posterioară, bazin şi fese.
- Alveole de masaj pentru spate şi zona femurală.
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- Alveole de masaj dinamice adaptate pe diferite
înălţimi cu program electronic de control.
- Zona recuperatorie de mers contra curent cu maşina de generat valuri.
- Umbrelă de apă tip cascada.
- Cascade de apă pentru masaj cervical.
- Zona de Gheizere.
- Zona de AquaGym.
- Zona de fitness subacval cu biciclete şi aparate
subacvatice.
- Culoare de înot de 25 de metri.
- Zona de înot contra curent.
Zona fierbinte
- Spirală de jeturi.
- Paturi de relaxare şi masaj pentru întreg corpul.
- Zona de relaxare tip “bubble bath”.
Beneficiile bazinului Aqvatonic
- Relaxare psihică, relaxare musculară şi detensionare.
- Relaxare mentală şi redobândirea balanţei interioare, timp de relaxare şi evadarea din rutină.
- Impresia de iluminare şi uşurare datorită presiunii
acvatice.
- Reinvigorarea datorată apei calde, efectul de relaxare datorat apei fierbinţi.
- Stimularea simţurilor.
- Eliberarea durerilor datorită presiunii şi frecărilor.
- Îmbunătăţirea circulaţiei sanguine datorată efectului hidrostatic şi masajului jeturilor cu diferite presiuni.
- Stimularea locală a metabolismului.
- Stimularea sistemului imunitar.
Ca o completare a zonei umede din cadrul bazinului
Aqvatonic am realizat şi pentru :
- Dus scoţian.
- Salină cu sare de himalaya, cromoterapie şi dispozitiv de salinizare activa THERASOL.
- Anticamera de relaxare.
- Saună infraroşu dotată cu ionizator şi cer înstelat.
- O generoasă saună uscată cu 2 sobe , cromoterapie tip cer înstelat şi banchete dispuse la diferite
înălţimi.
- Baie cu aburi de mari dimensiuni şi efecte cromatice deosebite.
Zona uscată de la Aqvatonic Med Spa – Zona Fitness aveţi la dispoziţie aparate de fitness gândite
pentru întreţinere şi recuperare, biciclete eliptice,
orizontale şi verticale, benzi de alergat, prese şi aparate multifuncţionale de tip BioForce, zona de aerobic şi activităţi speciale şi nu în ultimul rând aparatele clasice cu care sunteţi obişnuiţi din centrele de
fitness tradiţionale.
Relaxarea totală vine după intrarea în zona SPA
unde aveţi la dispoziţie 11 cabinete cu suprafeţe
generoase cuprinse între 16 şi 40 de mp unde vă
punem la dispoziţie printre altele şi:
- Cabinet special pentru Masaj cu nămol de Techirgiol/ Băi cu nămol.

- Cabinete pentru Aromaterapie şi Masaj Duș Vichy.
- Cabinet dotat cu aparatura specială pentru parafina şi masaje în cuplu cu jacuzzi suprateran pentru
cupluri.
- Cabinet pentru tratamente cosmetice.
- Cabinet pentru bronzare.
- Cabinet pentru masaje galvanice.
- Cabinet pentru masaj subacval.
- Cabinet pentru hidro-colono-terapie.

Zona SPORT
Păşiţi în zona de sport unde aveţi la dispoziţie
aparate de fitness gândite pentru întreţinere şi
recuperare, biciclete eliptice, orizontale şi verticale, benzi de alergat, prese şi aparate multifuncţionale de tip BioForce, zona de aerobic şi activităţi
speciale şi nu în ultimul rând aparatele clasice
cu care sunteţi obişnuiţi din centrele de fitness
tradiţionale.

Nu în ultimul rând venim în întâmpinarea persoanelor ce se recuperează sau se tratează de diferite
afecţiuni cu o zonă medicală ce cuprinde cabinete
special amenajate cu o capacitate de până la 6 persoane simultan. Printre facilităţile oferite de aceste
cabinete enumerăm:
- Magnetoterapie.
- Electroterapie.
- Laserterapie.
- Băi galvanice.
- Aerosoli.

Zona FUN
Dacă încă nu i-aţi înscris pe cei mici la cursurile
de înot, karate, gimnastică, dansuri, sau alte activităţi organizate de noi, le-am pus la dispoziţie
un separeu în care se pot zbengui în voie cât timp
dumneavoastră sunteţi la cafea sau sunteţi la
piscină. Pentru cei un pic mai mari am pregătit
mese de biliard, air hockey dar mai ales un separeu dotat cu 5 simulatoare auto unde se pot lua
la întrecere cu prietenii.

Şi pentru că la noi relaxarea şi stare de bine trebuie să primeze, puteţi petrece sau încheia zilele
într-o atmosfere destinsa creată de separeurile cu
simulatoarele auto profesionale, biliard, air hockey,
darts, jocuri de societate sau locurile de joacă pentru copii.

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

Distracţie:
sală de jocuri, accesorii pentru activităţi nautice,
centru de entertainment cu billiard, şah, table.
Obiective turistice:
Plaja: în golf, cu nisip fin.
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Tarife începând de la

357,00 lei

/ persoană / 7 nopţi /
loc în cameră dublă

yy
yy
yy
yy

HOTEL FORTUNA

DESCRIERE

Hotelul Fortuna este situat la 10 minute de plajă.
Adresă: Hotel Fortuna, staţiunea Eforie Nord, Aleea Perla Mării nr. 9, cod 905350, judeţul Constanța.
Amplasat privilegiat în centrul staţiunii Eforie
Nord, la numai 10 minute de plajă, Hotel Fortuna oferă tuturor oaspeţilor posibilitatea de a petrece o vacanţă relaxantă şi odihnitoare la malul
mării. O destinaţie inedită, unde vă ascultaţi doar
gândurile şi râsetele fericite ale copiilor, o vacanţă
de neuitat,care nu doar va face cinste jurnalului
de călătorie al familiei, ci va fi un vis devenit realitate pentru întreaga familie! Serviciile de calitate,
experienta îndelungată şi atenţia personalului fac
să plutească în aer spiritul unei familii fericite!!
Hotelul dispune de următoarele facilităţi: loc de
joacă exterior pentru copii, FortyLand (loc de joacă interior pentru copii), loc de joacă cu jeturi de
apă, mini-spa exterior (jacuzzi,saună,masaj), Club
Biliard, divertisment pentru copii, cărucioare şi
pătuţuri gratuite pentru copii cu vârstele între 0
- 2 ani neîmpliniţi, piscină pentru adulţi cu apă sărată, piscină cu apă încălzită pentru copii, terasă
amenajată în exteriorul hotelului, business corner,
internet wireless în tot hotelul.
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aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
divertisment copii



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
Loc de joacă pentru copii - loc de joacă exterior pentru copii între 1 - 15 ani, sub supravegherea părinţilor, divertisment pentru copii, internet - wireless (în
tot hotelul), păstrare obiecte de valoare, lift.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, balcon - cu
mobilier de balcon (măsuţa şi scaune), suport rufe,
internet - wireless, uscător de păr, plasa de insecte,
telefon, pardoseală din gresie.
Accesul în camere se face pe bază de cartele electromagnetice, ceea ce oferă turiştilor o deplină siguranţă. Cardul de acces în cameră se lasă obligatoriu
la recepţie, în situaţia în care clienţii nu sunt în hotel.
Număr total camere: 159
Duble: 144 - dintre care 49 camere cu două paturi
şi 98 camere cu pat matrimonial.
Apartamente: 15 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor cu pat matrimonial.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii: Recepţia hotelului, modern amenajată şi

foarte primitoare oferă următoarele servicii oaspeţilor hotelului: servicii de curierat; păstrarea bagajelor;
păstrarea şi restituirea obiectelor; servicii de comunicaţii (telefon, fax, scanner); convorbiri telefonice
interurbane, naţionale şi internaţionale; primirea şi
transmiterea mesajelor; informaţii; servicii de trezire
a turiştilor; servicii de închiriere jocuri (table, remy,
şah, cărţi); servicii de închiriere pat suplimentar, pătuţ
copil şi cărucioare; servicii de spălătorie şi călcătorie;
servicii de schimbare suplimentară a lenjeriei; rezervări de mese la restaurante; comenzi de taxi.
BUSINESS CORNER - serviciul este gratuit pentru
oaspeţii hotelului şi este disponibil 24h / 24h (laptopuri în limita disponibilităţii). Este strict interzis
accesul copiilor până în 16 ani la laptopurile destinate Business Corner.
Servicii masă:
Micul dejun este obligatoriu în perioada 22.06 07.09.2019 şi se serveşte la restaurantul hotelului,
fără posibilitatea că valoarea acestuia să se transforme în tichete valorice pentru celelalte mese.
Micul dejun se acordă în sistem bufet suedez. În
perioada 31.05 - 22.06.2019 şi 07.09 - 15.09.2019
se poate servi a la carte din 5 variante de meniuri,
la alegere.

Facilităţi mic dejun copii
- Copiii între 0 - 6.99 beneficiază de gratuitate la mic
dejun - se acorda numai dacă adulţii au achiziţionat
mic dejun;
- Copiii între 7 - 11.99 achită 18 lei / zi /persoană;
- Copiii peste 12 ani achită mic dejun integral, respectiv 35 lei / zi /persoană.
Servicii masa copii (opţionale):
- Copiii 0 - 14 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- Copiii peste 14 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în camera cu 2 adulţi):
Facilităţi pentru copii în cameră dublă:
- În cameră dublă se pot caza maxim 2 adulţi şi 2
copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 13.99 ani Gratuit,
fără pat suplimentar asigurat);
- Copiii cu vârsta între 0 - 2 ani beneficiază de pătuţ
gratuit, la solicitarea turiştilor şi în limita stocului
disponibil;
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 13.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar asigurat; La solicitarea unui pat suplimentar, se
achită 35% din contravaloarea unui loc de cazare;
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 14 - 15,99 ani, achită

65% din contravaloarea unui loc cu pat suplimentar
asigurat. Se acceptă un singur copil cu vârsta între
14 - 15,99 ani, în cameră dublă.
- Copiii cu vârsta peste 16 ani se consideră adulţi.
- În cameră dublă se acceptă un singur pat suplimentar sau un pătuţ pentru copil.
Facilităţi pentru copii în apartament:
- În apartament se pot caza maxim 3 adulţi şi 2 copii
cu vârstele între 0 - 13.99 ani;
- Doi copii cu vârstele cuprinde între 0 - 13.99 ani
beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar asigurat);
- Reducere 100% la cazare pentru maxim doi copii
cu vârstele cuprinse între 0 - 14 ani neîmpliniţi (fără
pat suplimentar asigurat);
- Reducere 100% la cazare pentru 1 copil cu vârsta
între 14 - 18 ani neîmpliniţi sau al treilea adult.
- Al doilea copil peste 14 ani se consideră adult şi
achită 100% din contravaloarea unui loc de cazare
(cu pat suplimentar asigurat);
- Pentru copiii între 0 - 2 ani neîmpliniţi se oferă gratuit pătuţ pentru copil, la solicitarea turiştilor şi în
limita stocului disponibil.
Este obligatorie prezentarea actelor de identitate
pentru adulţi şi a certificatelor de naştere pentru copii la data check-in-ului. În cazul neprezentării documentelor de identitate a ambelor persoane precum
şi a certificatelor de naştere pentru copii, prestatorul
este degrevat de obligaţia prestării de servicii pentru
turiştii ce deţin voucherul respectiv. În cazul neprezentării certificatului de naştere al unui copil, se va
achita 100% din contravaloarea unui loc de cazare
şi supliment de mic dejun în valoare de 30 lei / zi,
indiferent de vârsta copilului.
Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber - înotul însemna sănătate şi relaxare, pentru armonia interioară a fiecăruia dintre noi!
Piscina cu apă sărată va alunga stresul, va relaxa
corpul şi va îmbunătăţi starea generală de sănătate.
Este un răsfăţ pe care vi-l recomandăm!
Accesul gratuit se va face pe bază de card. Acesta
va fi înmânat la data check-in-ului. Înstrăinarea cardului de acces la piscină va duce la restricţionarea
în spaţiul destinat piscinei. Şezlongurile sunt oferite
în limita disponibilităţii.
PISCINA PENTRU COPII Indiferent de temperatura
de afară, confortul copiilor este primordial! Piscina
încălzită şi toboganul Forty garantează ca veselia
să atingă cote maxime! Accesul este gratuit, numai
sub supravegherea părinţilor.
OASIS SPA NOU!!!!
Este locația perfectă pentru a vă reîncărca cu energie și bună dispoziție! Oasis Spa include saună uscată, masaj, Jacuzzi şi o zonă de destindere. Accesul este gratuit pentru oaspeţii hotelului, în limita
disponibilităţii.
Distracţie:
AQUA FORTY NOU!!! - Tărâmul de poveste nu a fost
niciodată mai aproape! Feeria stropilor de apă răco-

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Pentru dejun şi cină se vor acorda bonuri valorice.
Acestea se eliberează la recepţia hotelului în ziua
cazării şi se pot consuma, indiferent de valoare, la
oricare din restaurantele enumerate mai jos:
- Restaurant “ White Cruise” - restaurant propriu
oferă micul dejun bufet suedez / a la carte. Meniul
include o varietate de salate, sandwich-uri, hamburgeri, pizza, grătare, fructe proaspete şi deserturi. Se
oferă BABY MENIURI servite în ZONA DE COPII atât
pentru micul dejun cât şi pentru produsele fast food.
Barul modern atrage cu băuturi, cocktaluri diversificate într-o ambiantă deosebită, însoţită de susurul
fântânii muzicale.
- Restaurant Doneli - poziţionat în fata hotelului la
o distanţă de numai 50 m, oferă o diversitate de
preparate pescăreşti, mâncăruri gătite, minuturi şi
o gamă variată de pizza.
- Restaurant Grand - poziţionat la intrarea în Eforie
Nord şi dotat cu aer condiţionat. Reprezintă un
punct de atracţie bucătăria chinezească.
- Restaurant Coralis - situat pe drumul către plajă,
oferă servirea mesei în sistem de autoservire, cuprinzând o gamă variată de mâncăruri inclusiv meniuri speciale pentru bebeluşi şi meniuri dietetice.
- Restaurant Panoramic - poziţionat pe faleza staţiunii Eforie Nord, se poate admira marea în timp ce
se serveşte gustoasă specialitate a casei.
- Terasa Dana - situată la o distanţă de 100 m faţă
de hotel, este o terasă acoperită, intimă, unde se
pot servi diverse specialităţi culinare precum şi cu
minuntata pizza, în regim linie de autoservire sau
a la carte.
- Terasa Litoral - situată la 150 m de hotel, îmbie cu
diverse specialităţi tradiţionale.
- Terasa Lebăda - situată la 100 m de hotel, oferă
o gamă diversificată de preparate în regim de autoservire.

ritori ce izvorăsc din iepuraşi, maşinuţe, cerculeţe
întregesc spiritul de vacanţă al întregii familii!! Accesul este gratuit pentru oaspeţii hotelului.
FORTY LAND - Loc de joacă interior. Vă invităm să
descoperiţi magia ţinutului FORTYLAND unde timpul pare că se opreşte în loc şi unde orice dorinţă
poate deveni realitate sub bagheta magicianului, a
baloanelor de săpun sau a pieselor de teatru. Accesul la Fortyland se face numai sub supravegherea
părinţilor şi este gratuit pentru oaspeţii hotelului.
FORTY PLAY - Loc de joacă exterior. Iubim să ne jucăm în aer liber! Ştiţi cât de importantă este perioada copilăriei şi cât de mult contează pentru cei mici
să se joace în aer liber?! Distractractia pentru ei e pe
primul loc, mai ales când afară e cald şi soare! Forty
Play îi va încânta prin culorile sale vii şi prin aventura
ce o oferă! Vă invităm să îl descoperiţi! Accesul gratuit este permis copiilor cu vârstele între 1 şi 13.99
ani, numai sub supravegherea părinţilor, programul
fiind între orele 09.00 - 14.00 şi 16.00 - 21.00.
DIVERTISMENT PENTRU COPII
Echipa de animaţie va organiza jocuri, concursuri,
teatru interactiv şi multe alte suprize atractive pentru prichindei! Activităţile noastre amuzante le vor
dezvolta ageritatea şi creativitatea, iar concursurile
le vor aduce premii haioase de care suntem siguri
că se vor bucura! Programul de divertisment se desfăşoară zilnic, accesul fiind gratuit pentru oaspeţii
hotelului.
FORTY GAMES
Hotelul pune la dispozititia oaspeţilor gratuit servicii de billiard, billiard pentru copii, air-hockey, fotbal de masă, ping pong, badminton şi şah, în limita
disponibilului.
BABY STEPS
Pentru un plus de confort, oferim pentru cărucioare şi pătuţuri gratuite pentru cei mai mici turişti!
Cărucioarele se oferă gratuit pe baza certificatului
de naştere, iar pătuţurile se solicita la cazare de la
recepţia hotelului. Oferta este valabilă pentru copii
cu vârstele cuprinse între 0 - 2 ani, în limita disponibilului.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, cu nisip fin şi intrare lină în mare.
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Tarife începând de la

96,00 lei

/ persoană / noapte / loc în
cameră triplă economic
yy aer condiţionat
yy piscină

HOTEL VERA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 200 m
de plajă.
Adresă: Hotel Vera, staţiunea Eforie Nord, Bulevardul Republicii nr 42-44, cod 905350, jud. Constanța.
Doriţi o vacanţă de neuitat într-un ambient elegant şi modern? Nimic mai simplu, Hotel Vera
- Eforie Nord vă poate oferi un concediu de vis.
PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIILE COMANDATE ESTE OBLIGATORIE PURTAREA BRAŢĂRII
PRIMITE LA RECEPŢIE, LA CHECK-IN, PE TOATĂ
PERIOADA SEJURULUI.
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Dotări generale:
restaurant - (a la carte şi cu autoservire), parcare proprie - gratuită (în limita locurilor disponibile), internet
-wireless, acces gratuit, bar, terasă - 184 locuri, centrală termică, centrală telefonică, lift, 4 nivele.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, frigider, baie cu duș - cabina de
duș cu vibromasaj, balcon - (camerele duble şi camere triple economic sunt fără balcon), telefon, senzori de fum, pardoseală din gresie şi granit; 3 camere şi 1 apartament de la etajul I au terasă comună
cu şezlonguri şi balansoare.
Număr total camere: 105
Duble: - Camerele duble standard dispun de pat matrimonial sau twin, balcon sau terasă şi sunt situate
în corpurile A, B şi C. Camerele duble economic dispun de pat matrimonial, fără balcon şi sunt situate
în corpul B - etaj 2. Camerele Superior dispun de
pat matrimonial, balcon sau terasă şi sunt situate
în corpul C.
Apartamente: 12 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor cu pat matrimonial.

Triple: - Camerele triple standard dispun de un pat
matrimonial şi un pat pentru o persoană, balcon
sau terasă. Camerele triple economic dispun de un
pat matrimonial şi un pat pentru o persoană, fără
balcon. Camerele triple Superior dispun de un pat
matrimonial şi un pat pentru o persoană, balcon
sau terasă.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu este permis accesul turiştilor cu animale de
companie.
REGULAMENT INTERN COMPLEX HOTELIER VERA:
1. Ziua hotelieră începe la ora 18.00 (oră până la
care poate fi ocupată camera/check-in)
2. Ziua hotelieră se termină la ora 12.00 (ora la care
trebuie eliberată camera/check-out) prin predarea
cheii a cardului valoric şi braţărilor de identificare .
3. Banii de pe card trebuiesc consumaţi până la ora
12.00 din ziua decazării, deoarece aceşti bani nu
se returnează.
4. Cererile pentru check-in sau check-out la alte ore se

EFORIE NORD
Acest regulament poate suferi modificări fără o notificare prealabilă şi va fi adus la cunoştinţă turistului
în momentul cazării.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI
onorează în funcţie de gradul de ocupare al hotelului.
5. În ultima zi de sejur, clienţii hotelului vor elibera
camerele la ora 12.00, iar balagajele (dacă vor dori)
pot fi depuse la recepție în camera special amenajată pentru bagaje. În caz contrar, doar după confirmarea hotelului în scris, clienţii pot elibera camera
până la ora 16.00 şi vor achita o taxă suplimentară
în valoare de 50% din o noapte de cazare, iar dacă
eliberează cameră după ora 16.00 vor plăti o taxă
de 100% din noaptea de cazare.
6. Valoarea de achitat pentru late check-out se va
calcula în funcţie de tarifele afişate la recepţie.
7. Accesul la serviciile gratuite este permis numai
clienţilor hotelului.
8. Este interzis (indiferent de motiv) introducerea de
produse alcoolice băuturi răcoritoare şi alimentare, altele decât cele provenite din cadrul Complexului Hotelier Vera. Produsele alimentare şi băuturile, în incinta
Complexului, se servesc exclusiv în locaţiile: restaurant,
terasa restaurant, piscină, pe parcursul sejurului.
9. Este interzisă extragerea de alimente sau băuturi din
incinta restaurantului, chiar dacă scopul este păstrarea acestora în cameră, produsele oferite la mic dejun,
prânz şi cină se vor consuma doar în interiorul restaurantului, pe parcursul desfăşurării mesei.
10. Cazarea se va face în baza prezentării unui act

de identitate (inclusiv pentru copii) şi a completării
fișei de turist la recepţie.
11. Alocarea camerelor se face în funcţie de disponibilitatea hotelului din ziua check-in-ului. Din acest
motiv nu putem garanta pe un anumit etaj camerele
alăturate sau situarea într-un anumit corp.
12. Solicitările de acest gen sunt considerate preferinţe ale turiştilor pe care încercăm să le satisfacem în limita disponibilităţilor, FIIND EXCLUSĂ ÎNSĂ
GARANTAREA.
13. Complexul nu îşi asumă răspunderea pentru
eventualele probleme apărute (furtul din maşini) în
parcare sau din zona piscinei etc. Este recomandat
că bunurile de valoare să fie păstrate în seiful din
recepţie.
14. Turistul are obligaţia de a verifica la sosire lista
de inventar a camerei pe care va trebui s-o predea
în aceleaşi condiţii la plecare. Eventualele lipsuri
sau degradări ale bunurilor din cameră, vor fi suportate de turist.
15. Este interzis fumatul în camere sau în spaţii publice; există locuri special amenajate, bar, terase şi
alte spaţii în aer liber pe întreaga proprietate. Se va
percepe o taxă de salubrizare care este echivalentă
cu contravaloarea unei nopţi de cazare, pentru camerele în care s-a fumat.
16. Hotelul nu percepe taxă pentru parcare şi nici nu
reţine locuri pentru turişti.
17. Prosoapele se schimbă la 2 zile, iar lenjeria la 3
zile, conform articolul 21 din anea la ordinul emis
de Ministerul dezvoltării regionale şi turismului, nr.
1051 din 3 martie 2011.
Pentru a beneficia de toate serviciile oferite de Hotel Vera purtarea braţărilor de identificare este obligatorie.
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Servicii:
incluse în tarif: păstrarea obiectelor de valoare,
transportul bagajelor, servicii curierat, transmiterea
mesajelor, trezirea clienţilor la ora solicitată.
Servicii masă:
se acordă în restaurantul Vera, categoria 3 stele,
micul dejun bufet suedez, prânzul şi cina „a la carte”
în sistem „card valoric” , în restaurantul Corpul A:
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 25.00 lei / zi / persoană;
Prânz = 40.00 Lei / zi / persoană;
Cină = 40.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
- copiii 0- 12 ani neîmpliniţi 100% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii:
(în cameră cu 2 adulţi):
- primul copil cu vârsta între 0-12 ani (neîmpliniţi)
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun fără
pat suplimentar asigurat;
- al doilea copil cu vârsta între 0-12 ani (neîmpliniţi)
achită 50% dintr-un loc la cazare şi mic dejun cu pat
suplimentar asigurat;
- copiii între 12 - 18 ani achită pat suplimentar 50%
dintr-un loc şi mic dejun integral.
Se asigură un singur pat suplimentar în cameră dublă.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber - acces gratuit.
Distracţie: biliard, ping pong.
Obiective turistice:
Plaja: plajă largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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Tarife începând de la

72,00 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat
yy bază de tratament

HOTEL TRAIAN



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotel Traian *** este situat în partea de sud a staţiunii (în apropiere de gară) la cca. 400 m de plajă.
Adresă: Hotel Traian, staţiunea Eforie Nord,
str. Traian nr 1, cod 905350, jud. Constanța.
Hotelul Traian este situat în Eforie Nord, cu
deschidere panoramică spre staţiune şi Lacul
Techirghiol.

Dotări generale:
Restaurant, parcare publică, internet - wi-fi în tot hotelul, păstrare obiecte de valoare, bar de zi, sală de
recepţii, parter şi 9 etaje.
Săli de conferinţă: 1 - dotată cu flipchart, ecran proiector, videoproiector, etc.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș - modernizată, balcon, tâmplărie PVC cu geam termopan.
Număr total camere: 237
Duble: 220
Apartamente: 10 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor cu pat matrimonial, fără uşă între cele două încăperi.
Garsoniere: 7

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: Se acordă în unitatea restaurant Traian categoria 2 stele, micul dejun în sistem meniu fix,
prânz şi cină în sistem a la carte (fișă cont).
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 20.00 Lei / zi /persoană;
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Prânz = 35.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 35.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
Mic Dejun
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 17.99 ani achită
100% tarif de adult.
Prânz sau Cină
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 9.99 ani achită 50%
din tariful de adult.
- copiii peste 10 ani achită 100% tarif de adult.
Facilităţi copii: (în camera cu 2 adulţi):
- maxim 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 9.99 ani
beneficiază de gratuitate la cazare şi achită mic dejun
integral, fără pat suplimentar asigurat.
- un copil cu vârsta cuprinsă între 10 - 17.99 ani achită obligatoriu pat suplimentar şi mic dejun integral.
Tarif pat suplimentar cu mic dejun inclus:
01.05 - 31.05 & 01.10 - 30.10.2019: 84.00 Lei / noapte;
01.06 - 30.06 & 01.09 - 30.09.2019: 96.00 Lei / noapte;
01.07 - 15.07.2019: 108.00 Lei / noapte;
16.07 - 31.08.2019: 120.00 Lei / noapte.
Se asigură un singur pat suplimentar într-o cameră
dublă.
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Fitness/Wellness/Sport:
Bazin acoperit - cu apă sărată, încălzită. Acces numai în baza recomandării medicului şi numai pentru
tratament.
Tratament: Baza de tratament dispune de spaţii amenajate, instalaţii şi aparatură medicală pentru asigurarea următoarelor tratamente şi proceduri: băi cu
apă sărată din Lacul Techirghiol; băi cu nămol din
Lacul Techirghiol; hidrokinetoterapie în bazin cu apă
sărată din Lacul Techirghiol; kinetoterapie; aerosoli
cu apă de mare; masaj; aplicaţii cu parafină; hidroterapie; electroterapie; terapie cu laser; drenaj limfatic.
Baza de tratament este compartimentată în următoarele spaţii: fizioterapie; electroterapie; hidroterapie;
împachetări cu parafină; bazin apa sărată din Lacul
Techirghiol; cameră de urgenţă; sală de gimnastică
medicală; sector de băi de sare şi nămol. Tratamentele se efectuează sub supravegherea personalului
medical calificat în acest sens.
În baza de tratament se efectuează proceduri specifice care urmăresc cele trei scopuri principale ale
tratamentului: recuperator, curativ şi profilactic şi se
adresează următoarelor afecţiuni:
1. Afecţiunile reumatismale degenerative:
- Stările preartrozice: la adolescenţi sau adultul tânăr cu tulburări statico-posturale ale aparatului locomotor, insuficienta musculo-ligamentara, sindrom
de hiperlaxitate, tendinţa la sedentarism şi obezitate,
condiţii de muncă cu suprasolicitare musculară predominant statică, sechele de rahitism.
- Spondiloza cu localizare cervico-dorso-lombara cu
sau fără manifestări de blocare funcţională.
- Lombalgia sau lombosciatică - forma subacută sau
cronică, de cauză vertebrogena sau discală.
- Sechele algice sau funcţionale după laminectomie
pentru hernie de disc.
- Coxartroza primitivă sau secundară.
- Gonartroza primitivă sau secundară decompensata
parţial sau global.
- Artroze ale mâinilor şi picioarelor.
2. Afecţiuni reumatismale de tip inflamator
- Sechele dureroase articulare şi abarticulare post
reumatism acut
- Poliartrita reumatoida stadiul I, II sau III în afară puseelor acute
- Spondilita anchilozantă forma centrală sau periferică
- Artropatie psoriazică
- Artropatiile reactive (secundare unor infecţii genitourinare sau intestinale)
3. Sechele posttraumatice
- Atrofii, hipotrofii, contracturi musculare, redori articulare, anchiloze, pseudoartroze
- Stările postortopedico-chirurgicale (artroplastii, osteotomii, tenotomii, etc.)
- Status post traumatism vertebro-medular
4. Afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic
- Nevralgii de orice cauză şi cu orice localizare
- Radiculopatii de cauză vertebrală, discala
- Leziuni ale plexurilor nervoase (plex brahial, plex
lombosacrat)
- Mononevrite prin compresiune, de încarcerare, pro-

fesionale şi prin poziţii prelungite (nerv radial, median,
cubital, obturator, femuro-cutanat, crural, sciatic, facial)
- Polineuropatii
- Poliradiculonevrite
- Sechele după poliomelita acută epidemica
- Hemiplegii, hemipareze sechelare de etiologie vasculară, traumatică, tumorale benigne, postintervenție
neurochirurgicală
- Parapareze, tetrapareze
- Scleroza multiplă
- Boala Parkinson
5. Afecţiuni ginecologice
- Cervicite, anexite, metrite, parametrite, douglasite
cronice sau subacute, stabilizate după trei luni de
la puseu
- Sterilitate secundară cu indicaţie medicală
- Tulburări de climax, tulburări neurovegetative
- Sindrom aderential postoperator în sfera genitală
- Sechele TBC genital după 2-3 ani de la stabilizare
- Insuficientă ovariană cu sau fără tulburări endocrine
- Procese metroanexiale vindecate anatomic
- Tulburări locale de recepţie hormonală
- Sindrom nevrotic cu tulburări minore ale simțului
genital (vaginism, dispareunie, prurit)
- Dureri în sfera genitală (dismenoree)
6. Afecţiuni dermatologice
- Dermatoze scuamoase (psoriazis, parapsoriazis,
ichitioze incipiente, keratodermii).
- Sindromul seboreic (dermatită seboreică, acneea
polimorfă şi rozacee)
- Alergodermii (eczeme, urticarie cronică)
- Neurodermite limitate sau difuze
- Prurit, prurigouri, eczeme profesionale sau constituționale
7. Afecţiunile vasculare periferice
- Sindromul de ischemie periferică de stadiul I sau II
- Sindromul Raynauld, livedo reticularis, acrocianoză
- Insuficiență circulatorie venoasă periferică de stadiul I sau II
- Sechele postflebitice superficiale la 3-4 săptămâni
după puseu, sau în cazul celor profunde, la 6 luni după
puseu
8. Boli asociate
- Boli respiratorii: cu scop profilactic pentru cei care

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

lucrează în mediu cu noxe respiratorii, persoanele cu
pneumopatii nespecifice frecvente în antecedente; cu
scop terapeutic: astm alergic pur, traheobronşite trenante, bronşita cronică necomplicată, bronsiectazia
- Boli profesionale: pneumoconioze-silicoză, azbestoză, antracoză; polinevrite prin intoxicaţie cu sulfură de
carbon, afecţiuni dermatologice profesionale
- Boli endocrine: cu scop profilactic în cazul persoanelor care provin din zone cu carente de iod; cu scop
terapeutic în hipotiroidia benignă şi mixedem, hipoparatiroidie primară sau secundară, nanism hipofizar,
sindrom hipoorhitic, criptorhidism operat
- Boli de nutriţie şi metabolism: diabetul zaharat de
tip II compensat, artropatia gutoasă Procedurile de
tratament se efectuează după consultaţia medicală de specialitate de către medicul BFT, cu ajutorul
aparaturii medicale din dotare şi cu participarea personalului medical de specialitate.
Program proceduri în baza de tratament - de Luni
până Vineri: 08.00 - 16.00.
Tratament 2 proceduri / zi = 36.00 Lei / persoană
Tratament 3 proceduri / zi = 48.00 Lei / persoană
În 2019 pentru procedurile oferite de C.A.S. - documentele soilicitate sunt:
Procedurile decontate prin C.A.S. - sunt valabile numai dacă turiştii vor prezenta la sosire:
1. trimitere de la medic,
2. adeverinţa de salariat sau cupon de pensie,
3. card de sănătate activat de medicul de familie - şi
clienţii să ştie cod-ul PIN .
Procedurile cu nămol şi masajul nu sunt cuprinse în
biletul de trimitere, se platestc separat la recomandarea medicului terapeut al hotelului.
Fără aceste documente turiştii nu vor beneficia de
proceduri.
Distracţie: Sală de jocuri - jocuri de societate: remmy,
table, şah, cărţi.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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Tarife începând de la

43,05 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii
yy bază de tratament

HOTEL OVICRIS SELENA

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotel modernizat cu baza de tratament.
Adresă: Hotel Ovicris Selena, staţiunea Eforie
Nord, cod 905350, jud. Constanța.

Dotări generale:
restaurant -specific naţional şi internaţional, loc de joacă
pentru copii -interior-exterior, internet -wireless în lobby
gratuit, păstrare obiecte de valoare, cafe bar, cabinet medical în incinta hotelului, parcare contra cost.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, frigider, baie cu duș, balcon, mocheta.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
contra cost: servicii de spălătorie/călcătorie, servicii
telefonice şi fax.
Servicii masă:
se acordă în unitatea restaurant Selena, în sistem
bonuri valorice.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic Dejun = 20.00 Lei/ zi/ persoană;
Prânz = 30.00 Lei/ zi/ persoană;
Cina = 25.00 Lei/ zi/ persoană.
Servicii masă copii:
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- copiii cu vârsta cuprinsă între 0- 17.99 ani achită
100% din valoarea mesei de adult.
Facilităţi copii:
(în camera cu 2 adulţi):
- un copil cu vârsta cuprinsă între 6 - 11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare , fără pat suplimentar
asigurat;
- al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 0- 11.99 ani
achită obligatoriu 50% din tariful de cazare pentru un
adult, pat suplimentar asigurat;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 12- 17.99 ani achită
obligatoriu 50% din tariful de cazare pentru un adult,
pat suplimentar asigurat.
Se asigură un singur pat suplimentar într-o cameră
dublă.
Tratament:
baza de tratament cu personal specializat.
Tratamentul poate cuprinde:
-compresa caldă cu nămol
-cataplasma cu parafină
-electrostimulare antialgica
-electrostimulare musculară
-laserterapie
-magnetoterapie

Serviciile disponibile la Cabinetul Medical Ovicris:
-Consultatie medic specialist
-Recuperare medicală
-Medicina Fizică şi Balneologie pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea tratamentului şi a recomandărilor.
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-masaj sedativ (miorelaxant)
-masaj trofic
-masaj anticelulitic
-kinetoterapie individuală

Alte servicii disponibile pentru pacienţii centrului nostru de tratament:
-masurarea tensiunii arteriale
-masurarea glicemiei
-injectii intramusculare
-pansamente.
Turiştii care achiziţionează tratament în cadrul Centrului Medical Ovicris vor achita 50.00 Lei/ persoană ,
direct la centrul medical, pentru consultaţia medicală.
Trimiterea de la medicul de familie nu este necesară.
În urma consultaţiei, medicul din cadrul centrului, vă
recomanda procedurile pe care le va efectua fiecare
turist.
Tarife tratament 2 proceduri = 30.75 Lei/ zi/ adult.
Tarife tratament 3 proceduri = 41.82 Lei/ zi/ adult.
Distracţie:
Jocuri de divertisment pentru adulţi: şah, table, tenis
de masă (gratuit).
Obiective turistice:
Plajă: largă, cu nisip fin şi intrare lină în mare.

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

47,97 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

HOTEL APOLLO OVICRIS

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, între gară
şi plaja (300 m de plajă).
Adresă: Hotel Apollo, str Perla Marii nr 13, Eforie
Nord, cod 905350, jud. Constanța
Hotelul Apollo este situat într-o zonă liniştită şi
vă oferă condiţiile necesare pentru un concediu
plăcut şi odihnitor.

Dotări generale:
restaurant -cu specific naţional şi internaţional, loc
de joacă pentru copii, internet -wireless (în lobby),
păstrare obiecte de valoare, bar, bar la piscină, presa,
camera bagaje.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV -LCD, minibar, baie cu duș, balcon,
internet, telefon, pardoseala cu mocheta.
Număr total camere: 120
Duble: 120
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Gratuite: păstrare valori, presa, camera bagaje, acces
piscina cu şezlonguri gratuite, loc de joacă pentru
copii, internet wirless în lobby, jocuri de divertisment
pentru adulţi: şah, table, tenis de masă.
Contra cost: servicii telefonice şi fax, servicii de spălătorie / călcătorie.
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Cel puţin un spectacol pe săptămână pentru copii
(magie, pictura pe faţă, alte activităţi pentru cei mici).
Servicii masă:
se acordă în unitatea restaurant Apollo, categoria 3
stele, micul dejun în sistem bufet (pentru minim 40
de persoane), iar restul meselor în sistem bonuri valorice.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic Dejun = 25.00 Lei/ zi/ persoană;
Prânz = 30.00 Lei/ zi/ persoană;
Cina = 25.00 Lei/ zi/ persoană.
Bonurile valorice se pot folosi şi la barul de la piscină.
Servicii masă copii:
Micul Dejun se acordă doar dacă adulţii au mic dejun inclus:
- un copil 0- 6.99 ani beneficiază de gratuitate la mic
dejun; al doilea copil 0- 6.99 ani achită 14.88 Lei/ zi;
- copiii 7- 11.99 ani achită 14.88 Lei/ zi/ copil;
- peste 12 ani achită mic dejun integral;
Prânz şi Cină:
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0- 17.99 ani achită
100% tarif de adult.
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Facilităţi copii:
(în camera cu 2 adulţi):
- un copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar
asigurat;
- al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 0- 11.99 ani
achită obligatoriu 50% din tariful de cazare pentru un
adult, pat suplimentar asigurat;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 12- 15.99 ani achită
obligatoriu 50% din tariful de cazare pentru un adult,
pat suplimentar asigurat.
- un copil cu vârsta peste 16 ani este considerat adult
şi achita obligatoriu contravaloarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
Se asigură un singur pat suplimentar într-o cameră
dublă.
Pentru copiii cu vârsta între 0- 1.99 ani se asigură
gratuit, în limita disponibilităţii din ziua de check-in,
pătuţ şi cărucior.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber -pentru adulţi şi copii (acces piscina cu şezlonguri gratuite)
Tratament: opţional, procedurile de tratament se asigură în cadrul bazei de tratament Ovicris.
În zilele de sâmbătă şi duminica nu se efectuează
porceduri de tratament.
Tratamentul poate cuprinde:
-compresa caldă cu nămol
-cataplasma cu parafină
-electrostimulare antialgica
-electrostimulare musculară
-laserterapie
-magnetoterapie
-masaj sedativ (miorelaxant)
-masaj trofic
-masaj anticelulitic
-kinetoterapie individuală
Serviciile disponibile la Cabinetul Medical Ovicris:
-Consultatie medic specialist
-Recuperare medicală
-Medicina Fizică şi Balneologie pentru stabilirea diagnosticului, prescrierea tratamentului şi a recomandărilor.
Alte servicii disponibile pentru pacienţii centrului nostru de tratament:
-masurarea tensiunii arteriale
-masurarea glicemiei
-injectii intramusculare
-pansamente.
Turiştii care achiziţionează tratament în cadrul Centrului Medical Ovicris vor achita 50.00 Lei/ persoană ,
direct la centrul medical, pentru consultaţia medicală.
Trimiterea de la medicul de familie nu este necesară.
În urma consultaţiei, medicul din cadrul centrului, va
recomanda procedurile pe care le va efectua fiecare
turist.
Tarife tratament 2 proceduri = 30.75 Lei/ zi/ adult.

Tarife tratament 3 proceduri = 41.82 Lei/ zi/ adult.
Distracţie: jocuri de divertisment pentru adulţi (şah,
table, tenis de masă) - gratuit.
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Obiective turistice:
Plaja: largă, cu nisip fin şi intrare lină în mare.
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Tarife începând de la

80,50 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră triplă

yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

HOTEL MONDIAL


Servicii masă: Se acordă în unitatea restaurant Mondial, categoria 4 stele micul dejun în sistem bufet suedez, prânzul şi cina în sistem fișă cont „a la carte”.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 20.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 40.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 40.00 Lei / zi / persoană.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotel Mondial este situat în Staţiunea Eforie
Nord la 200 m de plajă.
Adresă: Staţiunea Eforie Nord, str. Dorobanţilor, jud. Constanța.
Amplasat pe locul fostului hotel Cerna din
1958, Hotel Mondial din Eforie Nord este menit să readucă spiritul şi eleganta cu care
se petrecea un sejur la mare în acea vreme.
Noii proprietari au venit cu o construcţie nouă,
mobilier din lemn masiv, finisări inspirate din
stilul rustic, un ambient plăcut şi relaxant întocmai pentru a păstra originalitatea şi calitatea
de 4 stele ce vor servi şederii dumneavoastră.

Dotări generale:
Parcare proprie - păzită şi gratuită (suprafaţa de
1000 mp), loc de joacă pentru copii, internet -wireless (gratuit), păstrare obiecte de valoare, terasă restaurant, bar, lift, grădină.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV - LCD, minibar, baie cu duș, balcon, uscător de păr, telefon, mochetă.
Accesul în camere se face pe bază de card magnetic. Camerele au din balcon vedere laterală la mare.
Număr total camere: 59
Duble: 26 - camerele dispun de pat matrimonial
(180x 200 cm). Capacitate maximă 2 adulţi şi 2
copii.
Triple: 33 - camerele dispun de pat matrimonial
(160x 200 cm) şi pat single (90x 200 cm). Capacitate maximă 3 adulţi sau 2 adulţi şi 2 copii.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii: Informaţii turistice, trusă medicală, servicii
de prim ajutor, trezire clienţi, primirea şi transmiterea mesajelor şi a corespondentei, păstrarea obiectelor uitate, comenzi taxi.
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Servicii masă pentru copii: Prânz şi cină:
- copiii 0 - 10 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 10 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în camera cu 2 adulţi):
- un copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 4.99 ani beneficiază de mic dejun gratuit, al doilea copil achită
50% mic dejun;
- copiii cu vârsta cuprinsă între 5 - 9.99 ani achită
50% din valoarea micului dejun;
- peste 10 ani achită mic dejun integral.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 13.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar
asigurat.
- copiii peste 14 ani achită contravaloarea patului
suplimentar.
Patul suplimentar poate fi solicitat doar pentru camerele duble iar costul acestuia este 52 Lei / noapte - doar cazare.
- pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani neîmpliniţi se oferă gratuit pătuţ pentru copil, la solicitarea turiştilor şi în limita stocului disponibil.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber - pentru
adulţi şi copii; acces gratuit pentru clienţii hotelului.
Distracţie: Darts, şah, table, rummy, cărţi de joc.

132,25 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă
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Tarife începând de la

yy aer condiţionat
yy bază de tratament
yy SPA

HOTEL MIRAGE

DESCRIERE

Hotelul este situat la intrarea în staţiunea
Eforie Nord, la 50 m de plajă.
Adresă: Hotel Mirage, str. Dorobanţilor nr. 1,
staţiunea Eforie Nord, cod 905350, jud. Constanța.
Hotelul Mirage din Eforie Nord a devenit Mirage
MedSPA Hotel 4*, prin investiţia, abia finalizată, într-un centru de sănătate ultramodern. Cu
o suprafaţă de 2700 mp dispusă pe 3 nivele,
o capacitate de 300 de oaspeţi pe zi, 40 de
cabinete de tratament individuale, săli de kinetoterapie şi fitness moderne, saună finlandeză, saună umedă, fântână de gheaţă, duşuri
ciclonice şi o piscină cu apă sărată prevăzută
cu jacuzzi, paturi de apă, cascade cervicale,
masaje cu jet de aer, Mirage MedSPA se distinge în peisajul centrelor de sănătate de pe
litoralul românesc prin abordarea holistică a
oaspeţilor săi.



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
Dotări generale:
restaurant - cu terasă (100 locuri), parcare proprie
- gratuită (în limita locurilor disponibile), păstrare
obiecte de valoare - (cutie de valori), 3 nivele, lift.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, frigider, baie cu duș, balcon, telefon, mochetă.
Număr total camere: 77
Duble: 65 - camere cu două paturi sau pat matrimonial.
Apartamente: 12 - apartamentul este compus din
living şi dormitor, fără uşă între cele două încăperi.

Zile gratuite de vacanţă: în perioadele 01.0511.07.2019 & 28.08- 30.09.2019, plăteşti 5 nopţi
şi stai 6, pentru cazare cu mic dejun. Mesele de
prânz şi cină se achită pentru întreg sejurul. Este
obligatoriu minim cazare cu demipensiune. Oferta
Zile Gratuite de Vacanţă nu este valabilă pentru
programul Înscrieri Timpurii.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.

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

Servicii masă:
se acordă în restaurantul Mirage, categoria 3 stele,
micul dejun în sistem bufet, prânzul şi cina în fişă
cont sau bufet.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 27.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 55.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 55.00 Lei / zi / persoană.
În perioada 12.07-19.08.2019 se valorifică obligatoriu cazare cu pensiune completă. În această perioadă mesele de prânz şi cină sunt servite în sistem
bufet şi toţi ocupanţii camerei trebuie să achite mesele de prânz şi cină.
Servicii masă copii:
- copiii 0- 12.99 ani achită 50% din tariful de adult;
- copiii peste 13 ani achită 100% tarif adult.
Facilităţi copii:
(în cameră cu 2 adulţi):
- copiii de la 0 la 2 ani beneficiază de reducere 100%

131

EFORIE NORD

- copiii de la 2 la 12 ani (inclusiv) însoţiţi de 2 adulţi
în cameră dublă, care primesc pat suplimentar în
camera părinţilor, beneficiază de o reducere de 50%
din tariful unui loc în cameră şi 50% la masa din tariful pentru adulţi.
În caz că nu se solicita patul suplimentar, copiii beneficiază de o reducere de 100% la cazare şi 50%
la masă.
În cazul în care sunt 2 adulţi şi 2 copii, este obligatorie rezervarea patului suplimentar.
- al treilea adult în cameră dublă (se asigură pat
suplimentar) sau apartament beneficiază de o reducere de 50% din tariful unui loc în cameră; suplimentele de masă se vor achita integral;
- copiii de la 2 la 12 ani (inclusiv) însoţiţi de minim 2
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adulţi în apartament, beneficiază de o reducere de
50% din tariful unui loc în cameră şi 50% la masa
din tariful pentru adulţi.
În cazul structurii de ocupare 1 adult + 1 copil 2-12
ani (inclusiv), se achită tariful unei camere single;
copilul beneficiază de 50% reducere din valoarea
meselor pentru adult.
În cazul structurii de ocupare 1 adult + 2 copii 2-12
ani (inclusiv) se achită tariful unei camere duble;
copiii beneficiază de 50% reducere din valoarea meselor pentru adult.
Tratament:
Mirage MedSPA îmbină armonios terapiile medicale de recuperare bazate pe factori terapeutici

naturali remarcabili - nămolul sapropelic din Lacul Techirghiol, soarele, apa de mare şi lac, plante cu efecte tămăduitoare din zone alpine nepoluate, uleiuri esenţiale aromatice - cu produsele
Gerovital H3 incluse în programe anti-îmbătrânire, terapii de relaxare şi învigorare, de reducere
a efectelor stresului, masaje tradiţionale, terapii
corporale şi faciale, toate menite să restabilească
echilibrul fizic, mental şi emoţional al organismului privit în ansamblu.
În cazul pachetelor de tratament se recomandă ca
ziua de intrare să fie Duminică.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

72,00 lei

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă standard

EFORIE NORD

Tarife începând de la

yy aer condiţionat

HOTEL RHODOS

DESCRIERE

Hotelul este situat în zona Acapulco-Debarcader, la 50 m de plajă.
Adresă: Hotel Rhodos, staţiunea Eforie Nord,
cod 905530, jud. Constanța.
Hotel RHODOS este singurul loc de pe litoralul Marii Negre unde armonia perfectă dintre
eleganță şi rafinament se îmbină cu atmosfera caldă.



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale: parcare proprie - gratuită, parter şi
2 etaje, 2 săli de recreere pe fiecare etaj.
Dotări camere: aer condiţionat, TV -LCD, minibar,
baie cu duș, uscător de păr, telefon, mochetă, balcon
mic cu gresie etajul 1 şi 2.
Număr total camere: 36
Duble: 36
Zile gratuite de vacanţă: în perioadele 01.0630.06.2019 şi 01.09- 15.09.2019 plăteşti 6 nopţi şi
stai 7 numai pentru cazare. Masa se achită pentru
întreg sejurul. Oferta Zile gratuite de vacanţa nu se
cumulează cu pachetul de Înscrieri timpurii.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
micul dejun se acordă în salonul de mic dejun al
hotelului, prânzul şi cina se acordă în restaurantul
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Acapulco, categoria I, în sistem bonuri valorice.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 45.00 Lei / zi / persoană;
Cină = 45.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
Mic Dejun
- copiii 0- 6.99 ani beneficiază de gratuitate;
- copiii 7- 16.99 ani achită 100% tarif de adult;
Prânz sau Cină:
- copiii 0- 6.99 ani achită 50% din tariful pentru un
adult;
- copiii 7- 16.99 ani achită 100% tarif de adult;
Facilităţi copii:
(în camera cu 2 adulţi):
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0-11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar;
- al 2-lea copil cu vârsta cuprinsă între 0-11.99 ani
achită 50% din tariful de cazare pentru un adult, cu
pat suplimentar asigurat;
- 1 copil între 12- 16.99 ani achită 50% din tariful de
cazare pentru un adult, cu pat suplimentar asigurat.
Se acceptă 1 singur pat suplimentar în cameră.
Plaja: largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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Tarife începând de la

73,81 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră triplă

yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii

VILA ROXANA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Vila este situată lângă hotel Belvedere, la 800m
de plajă şi 500m de Club Dunărea.
Adresă: Vila Roxana, staţiunea Eforie Nord, str.
Vasile Alecsandri, cod 905530, jud. Constanța.
Vila ROXANA aduce un nou suflu arhitectural mediteranean în staţiunea Eforie Nord. Gazonul
şi terasa din fata pensiunii oferă un spaţiu de
relaxare propice după o zi de plajă.
Şezlonguri gratuite pentru adulţi la plaja privată.

Dotări generale:
Restaurant - (60 locuri) cu terasă, parcare proprie gratuită, în limita locurilor disponibile, loc de joacă
pentru copii, bar, parter şi 2 etaje.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, balcon - la
1 apartament şi o parte din camerele duble, uscător
de păr, mobilier din lemn masiv, acces pe bază de
card magnetic, telefon, pardoseală din gresie.
Număr total camere: 29
Duble: 26
Apartamente: 3 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu
se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Incluse în preţ: Şezlonguri gratuite la plajă (câte 2
şezlonguri pentru cameră dublă şi câte 3 şezlonguri
pentru camera triplă şi apartament) internet wire-
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less în Recepţie, seif la recepţie, grădină / curte, camere nefumători, terasă, plată cu cardul, transportul
bagajelor, servicii curierat, transmiterea mesajelor,
trezirea clienţilor, locuri amenajate de joacă.
Neincluse în preţ: Vânzări mărfuri în recepţie, tratamente cu gerovital, cure termale, băi cu nămol,
scufundări în Marea Neagră, excursii în Delta Dunării, excursii pe Litoralul Românesc, vizită la Muzeul Marinei, vizită la Muzeul de Istorie, degustări de
vinuri la Crama Murfatlar, vizită la Muzeul de Artă,
sărituri cu paraşuta, vizită la peştera Sf. Andrei, cină
tradiţională cu spectacol folcloric, ping-pong, masaj,
biliard, bar, restaurant, sală de conferinţe.
Servicii masă:
Micul dejun va fi servit în sistem bufet suedez în restaurantul Vilei Roxana. Prânzul şi Cina vor fi servite
în regim self service (autoservire) la Restaurantul
Club Dunărea, în sistem fișă cont (contravaloarea
mesei va fi încărcată pe un card magnetic, banii putând fi cheltuiţi pe toate serviciile oferite de Club
Dunărea).
Banii încărcaţi şi rămaşi pe card pot fi cheltuiţi pe
toate serviciile oferite în incinta Complexului Club
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Dunărea (restaurant, baruri, prelungire de sejur în
limita locurilor disponibile).
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic Dejun = 20.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 40.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 40.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă pentru copii:
Prânz şi cină:
- copiii 0 - 11.99 ani achită 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani achită 100% tarif adult.
Mic dejun:
- 100% tarif de adult, indiferent de vârsta copilului.
Facilităţi copii: (în camera cu 2 adulţi):
CAMERĂ DUBLĂ - Capacitate maximă: 2 adulţi şi
2 copii 0 - 11.99 ani sau 2 adulţi şi 1 copil 0 - 11.99
ani + 1 copil 12 - 17.99 ani.
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat
suplimentar asigurat; pentru al doilea copil cu vârsta curpinsa între 0 - 11.99 ani se achită mic dejun
integral, fără pat suplimentar asigurat. La solicitarea

unui pat suplimentar se achită 60.00 Lei / noapte
(cazare şi mic dejun inclus);
- un copil cu vârsta cuprinsă între 12 - 17.99 ani achită 60.00 Lei / noapte, pat suplimentar şi mic dejun.
CAMERĂ TRIPLĂ - Capacitate maximă 3 adulţi şi 1
copil 0 - 11.99 ani:
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat
suplimentar asigurat.

al doilea copil cu vârsta curpinsă între 0 - 11.99 ani
se achită mic dejun integral;
- maxim 2 copii cu vârsta cuprinsă între 12 - 17.99
ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită mic
dejun integral;
- al 3-lea şi al 4-lea adult beneficiază de gratuitate la
cazare şi achită mic dejun integral.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.

APARTAMENT - Capacitate maximă 4 persoane:
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun; pentru

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii
yy bază de tratament

HOTEL PETROLUL

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotel Petrolul este recent renovat şi este situat
în zona centrală a staţiunii, la 400 m de plajă.
Adresă: Hotel Petrolul, str Andrei Mureșanu,
Nr 2, Staţiunea Eforie Nord, Cod 905350, Jud.
Constanța.

Dotări generale:
restaurant -340 locuri, loc de joacă pentru copii, grădină de vară, lift.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, balcon
Număr total camere: 169
Duble: 169 - 158 camere dublă categoria 3* şi 11
camere duble categoria 2 stele.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI
Fitness/Wellness/Sport: bază tratament
Tratament:
Factori climatici de cură şi resursele naturale folosite pentru tratamentul balnear:
- apa minerală din lacul Techirghiol.
- nămolul sapropelic din Lacul Techirghiol.
- apa sărată de mare.
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Baza de tratament din cadrul hotelului Petrolul este
dată în funcţiune în anul 2011.
Pentru a beneficia de tratament conform ofertei,
turistul trebuie să prezinte biletul de trimitere de
la medicul de familie sau medicul specialist şi
cardul de sănătate. În tariful pentru tratament
sunt cuprinse două consultaţii medicale (una la
venire şi una la plecare) şi trei proceduri de tratament /zi/persoană.
Afecţiuni care se tratează în baza de tratament: afecţiuni reumatismale şi ale aparatului locomotor, afecţiuni ale sistemului nervos, afecţiuni ale aparatului respirator, afecţiuni endocrine, afecţiuni dermatologice.
Proceduri majore: băi de nămol, hidrokinetoterapie
de grup în bazin cu apă sărată provenită din lacul Techirghiol, cataplasme cu nămol, cataplasme cu parafină, aerosoli cu apă sărată de mare, băi galvanice.
Proceduri adiacente: drenaj limfatic, electroterapie
(galvanizări, ionizări, curenţi de joasă frecvenţă, curenţi frecvență medie, magnetoterapie, ultrasunete),
unde scurte, laser, kinetoterapie, masaj, băi de plante.
Obiective turistice:
Plaja: largă, cu nisip fin şi intrare lină în mare.

60,00 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă vedere stațiune
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Tarife începând de la

yy aer condiţionat

HOTEL ACAPULCO

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat pe faleză.
Adresă: Hotel Acapulco, staţiunea Eforie Nord,
str. Tudor Vladimirescu, nr. 44, cod 905350, jud.
Constanța.
Odată ce aţi ajuns la Hotelul ACAPULCO, veţi
dori mereu să reveniţi!

Dotări generale:
Restaurant - a la carte, 100 locuri, parcare proprie (gratuită în limita locurilor disponibile), terasă, bar,
încălzire centrală, linie de autoservire, fast food.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, frigider, baie cu cadă - în camere, baie cu duș - în apartamente, balcon - la camere,
internet - wireless gratuit, uscător de păr, telefon internaţional, mochetă, terasă la apartamente.
Număr total camere: 13
Duble: 11 - dintre care 8 camere cu vedere la mare
şi 3 camere cu vedere spre staţiune.
Apartamente: 2 - Apartamentele sunt compuse din
living cu canapea extensibilă şi dormitor şi au vedere la mare.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu
se admit animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: Se acordă în restaurantul şi autoservirea Acapulco, categoria I şi autoservirea Casa
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)



dintre Ape (aflată pe plaja Belona), în sistem bonuri
valorice.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 20.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 35.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 35.00 Lei / zi / persoană.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 11 (neîmpliniţi)
achită, opţional, 50% din valoarea serviciilor de
masă, de la 11 ani achită, opţional, valoarea integrală a serviciilor de masă.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 11 ani (neîmpliniţi) beneficiază de gratuitate la cazare fără pat
suplimentar; al doilea copil cu vârsta cuprinsă între
0 - 11 ani (neîmpliniţi) achită 50% din valoarea unui
loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
- 1 copil peste 11 ani sau al treilea adult achită 50%
din valoarea unui loc de cazare, cu pat suplimentar
asigurat.
Se asigură 1 singur pat suplimentar în cameră dublă.
Distracţie: Discotecă.
Plaja: Largă, nisipoasă, intrare lină în mare.
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Prețuri disponibile
în agenție

HOTEL BELVEDERE
DESCRIERE

Hotel Belvedere este situat la 200 m de plajă,
50 m de gară, 50 m de lacul Techirghiol şi centrul de tratament Traian.
Adresă: Hotel Belvedere, staţiunea Eforie Nord,
str. Dezrobirii, cod 905350, jud. Constanța.
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
Dotări generale:
restaurant, parcare proprie, păstrare obiecte de valoare, bar, terasă, 4 nivele.
Dotări camere:
TV, frigider, baie cu duș, balcon.
Număr total camere: 118
Duble: 118

Servicii masă:
Micul dejun se serveşte numai în regim bufet la restaurantul hotelului între orele 08.00- 10.30. Prânzul
şi Cina se acordă în sistem bonuri valorice şi se vor
putea servi la 3 restaurante din Eforie Nord.

60,50 lei

/ persoană / noapte / loc în
cameră triplă standard

EFORIE NORD

Tarife începând de la

yy aer condiţionat

HOTEL NEPTUN



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Complexul Neptun- Eforie, amplasat la doar 150
de metri de Plajă Debarcader, oferă cele mai
bune condiţii de cazare din zona Eforie Nord.
Adresă: Hotel Neptun, staţiunea Eforie Nord,
str. Mihai Eminescu nr. 9, cod 905350, jud. Constantă.
Hotelul Neptun-Eforie (construit în 1923 şi renovat în 2017 complet şi 100% după standarde),
a găzduit de-a lungul vremii personalităţi precum Împărăteasa Maria Tereza a Austriei. Astăzi, prin serviciile şi facilităţile pe care le oferă,
Hotel Neptun- Eforie Nord se adresează oricui
iubeşte marea şi doreşte să se bucure de o vacanţă frumoasă.

Dotări generale:
restaurant, parcare proprie -gratuita (în limita locurilor disponibile), internet -wireless, spațiu pentru
bagaje.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu dus, balcon -la
camerele superior, internet -wi- fi.
Număr total camere: 57
Single: 4
Duble: 39 - dintre care 29 camere duble standard şi
10 camere duble superior; Camerele duble superior
au suprafaţa mai mare decât cele standard.
Apartamente: 4 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor. Capacitatea maximă este de 4 persoane (adulţi sau copii).
Triple: 10

Servicii:
Servicii gratuite: internet wireless, parcare.
Facilităţi copii:
(în camera cu 2 adulţi):
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0- 6.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar,
pentru al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 0- 6.99
ani se achită 30.75 Lei/ noapte.
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 7- 11.99 ani achita 30.75 Lei/ noapte fără pat suplimentar asigurat.
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 12- 17.99 ani achita
49.20 Lei/ noapte, fără pat suplimentar.
Hotelul nu asigura paturi suplimentare în camerele duble.

Observaţii:
Cazarea începe la ora 14:00 şi se termină la ora
10:00 în ziua plecării.

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

57,50 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii

HOTEL CORAL



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Adresă: Hotel Coral, Str. Rândunicii nr. 3, staţiunea Eforie Nord, jud. Constanța
Hotelul CORAL *** a fost construit în anul 2009.

Dotări generale: Parcare proprie - gratuită în limita
locurilor disponibile (70 locuri), loc de joacă pentru
copii, demisol, parter şi 7 nivele, lift, terasă.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu
duș, balcon - la camerele de la etaj.
Număr total camere: 68
Duble: 62 - dintre care 4 camere cu două paturi şi
58 camere cu pat matrimonial.
Triple: 6
Observaţii: La orice serviciu solicitat, suplimentar
faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: Micul dejun se acordă în salonul de
mic dejun al hotelului, în sistem meniu fix. Prânzul
şi cina se servesc la restaurantul Union, categoria
3 stele, în sistem bonuri valorice.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 25.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 50.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 50.00 Lei / zi / persoană.
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Servicii masă copii:
- copiii 0 - 10 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 10 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în camera cu 2 adulţi):
Dacă adulţii achiziţionează doar cazare:
2 copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 9.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar
asigurat . Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
- un copil cu vârsta peste 10 ani achită 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
Într-o cameră dublă se acceptă maxim un pat suplimentar.
Dacă adulţii achiziţionează cazare cu mic dejun inclus:
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 9.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar
asigurat şi achită 50% din valoarea micului dejun.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
- un copil cu vârsta peste 10 ani achită 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat şi mic dejun integral.
Într-o cameră dublă se acceptă maxim un pat suplimentar.

186,12 lei

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă standard
yy
yy
yy
yy

HOTEL EUROPA

DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 150 m
de plajă, lângă Lacul Belona.
Adresă: Hotel Europa, staţiunea Eforie Nord,
str. Republicii, nr. 13, cod 905350, jud. Constanța.
Complexul Hotelier EUROPA, având la bază un
concept arhitectural de excepţie, se află la distanţă de numai câteva minute de centrul staţiunii Eforie Nord şi la doar 200 de metri de plajă.
Un mediu natural nealterat, constând din parcul de aprox. 30.000 mp sporeşte încă şi mai
mult valoarea acestei locaţii.

EFORIE NORD

Tarife începând de la

aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
bază de tratament



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
restaurant, parcare proprie - exterioară şi subterană,
loc de joacă pentru copii, gradină-terasă, 2 baruri, 11
etaje, grădiniţă cu supraveghere.
Săli de conferinţă: 1 - centru de conferinţe cu capacitate de 450 locuri.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu cadă sau
duș, balcon, internet, uscător de păr, telefon, priză
pentru aparat de ras în baie, vedere la mare.
Număr total camere: 221
Duble: 208 - 198 camere Duble Standard dintre care
80 camere cu pat matrimonial şi 118 camere cu
două paturi. 10 camere Duble Club situate la etajul
11, cu spaţiu dublu faţă de camerele standard şi
dispun de canapea extensibilă.
Apartamente: 11 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor.
Hotelul dispune de 2 camere pentru persoanele cu
dizabilităţi. Dintre cele 198 camere duble standard,
40 sunt comunicante.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pache-

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

tele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
se acordă în restaurantul Europa categoria 4 stele.
Micul dejun şi cina se servesc în sistem bufet, dejunul în sistem bufet sau variante de meniu.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Supliment demipensiune (Cină):
- 84.60 Lei/ zi/ persoană (fără băuturi) în perioadele 18.04- 30.05.2019 şi 08.09-13.10.2019
- 89.300 Lei/ zi/ persoană (fără băuturi) în perioada
31.05- 22.06.2019 şi 25.08- 07.09.2019
- 94.00 Lei/ zi/ persoană (fără băuturi) în perioada
23.06-24.08.2019
Supliment pensiune completă:
- 159.80 Lei/ zi/ persoană (fără băuturi) în perioadele 18.04- 30.05.2019 şi 08.09-13.10.2019
- 169.20 Lei/ zi/ persoană (fără băuturi) în perioada
31.05- 22.06.2019 şi 25.08- 07.09.2019
- 178.60 Lei/ zi/ persoană (fără băuturi) în perioada
23.06-24.08.2019
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Servicii masă copii:
- copiii 0-11.99 ani achită 50% din tariful de adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif de adult.
Serviciile de masă plătite în avans, demipensiune
sau pensiune completă, inclusiv micul dejun se servesc în regim bufet (în perioada de sezon, iar în extrasezon şi sezon intermediar se va organiza bufet
cu condiţia întrunirii unui număr minim de 40 de
persoane înscrise la fiecare tip de masă).
Nu este permisă introducerea sau scoarerea în/din
incinta restaurantului/hotelului a mâncărurilor şi
băuturilor
OFFSEASON: 18.04- 16.05.2019 & 22.09-13.10.2019
EXTRASEZON: 16.05 – 30.05.2019 & 08.09 –
21.09.2019
SEZON INTERMEDIAR 1 : 31.05 – 22.06.2019 &
25.08 – 07.09.2019
SEZON INTERMEDIAR 2 : 23.06 – 04.07.2019 &
18.08 – 24.08.2019
SEZON DE VÂRF: 05.07 – 17.08.2019
Facilităţi copii:
(în cameră cu 2 adulţi):
- copiii între 0-3 ani neîmpliniţi au gratuitate la cazare şi masă; se acordă babycot în funcţie de disponibilitate.
- copiii între 3- 12 ani: pentru un copil gratuit în cameră
cu părinţii fără pat suplimentar, se achită doar micul
dejun 33.84 Lei/ zi/ copil; al doilea copil în cameră standard se taxează cu 50% dintr-un loc în cameră (cu mic
dejun inclus), se asigură pat suplimentar.
- copilul peste 12 ani se consideră adult, se taxează
corespunzător.
(în cameră dublă cu un adult şi unul sau doi copii)
- copiii beneficiază de 50% reducere din tariful de
adult în cameră dublă (cu mic dejun).
Al doilea copil în apartament sau cameră dublă club

achită 30% dintr-un loc în apartament sau cameră
dublă club (cu mic dejun inclus).
Al treilea adult în camera standard, beneficiază de
o reducere de 30% din tariful pe loc în cameră dublă standard.
Al treilea adult şi al patrulea adult în apartament şi
camera club beneficiază de o reducere de 50% din
tariful pe loc pe tipul de cameră aferent.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer liber - acces
gratuit, şezlonguri şi umbrele, piscină acoperită,
SPA, bază tratament ultramodernă, sală fitness.
Tratament:
relaxare, wellness, balneo, Ana Aslan - profilaxia îmbătrânirii, Ana Aslan anti îmbătrânire, estetică facială, Ana Aslan program anti-rid, estetică corporală,
programe Anti-Aging de estetică corporală, programe anticelulitice şi de remodelare corporală, program complet - frumuseţe desăvârşită.
Personalul medical cu înaltă pregătire profesională

şi baza de tratament cu dotare ultramodernă şi ambianţa deosebită oferă o gamă largă de tratamente
specifice balneare şi fizical-kinetice: PELOIDOTERAPIE (cu nămol sapropelic din Lacul Techirghiol,
unic în lume, cu calităţi curative deosebite sub formă de băi şi masaj); HIDROTERAPIE (duș subacval,
hidromasaj, băi cu plante, jacuzzi), KINETOTERAPIE
(individual şi de grup) ,HIDROKINETOTERAPIE (în
piscina cu apă sărată din Lacul Techirghiol), SAUNĂ UMEDĂ ŞI USCATĂ, MASAJ USCAT, ELECTROTERAPIE (curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă,
magnetoterapie, laser), AEROSOLI, ÎMPACHETĂRI
CU PARAFINĂ / PARAFANGO.
La centrul de sănătate Ana Aslan Health SPA se pot
efectua analize de laborator (sânge şi urină) şi ECG
ca şi alte investigaţii de specialitate indicate de medicii specialişti.
Pachete Relaxare (6, 12 zile)
1. Relaxare şi Sănătate
2. Răsfăţ şi Relaxare
Pachet Detox (6, 12 zile)
1. Cura Detoxifiere
Pachet Wellness (6, 12, 18 zile)
1. Cura Balneară
Pachet Balneo (6, 12, 18 zile)
1. Recuperare medicală
Pachet Ana Aslan (6, 12, 18 zile)
1. Profilaxia Îmbătrânirii
2. Anti Îmbătrânire
Pachet Estetică Facială (6, 12 zile)
Programe de estetică corporală (6, 12 zile)
1. Vite Vitality
2. Bio slim
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.
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72,45 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

HOTEL VRAJA MĂRII

DESCRIERE

Hotelul este situat pe plaja Belona, în sudul
staţiunii.
Adresă: Hotel Vraja Mării, staţiunea Eforie
Nord, cod 905350, jud. Constanța.
Bucuraţi-vă de răsăritul soarelui şi briza mării
la Hotel Vraja Mării!

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
păstrare obiecte de valoare, parter şi un etaj, recepţie, bar de zi.
Dotări camere:
TV, minibar, baie cu duș, balcon.
Număr total camere: 30
Duble: 30 - Camere cu două paturi.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
incluse în tarif: informaţii turistice, primirea şi
transmiterea mesajelor, distribuirea corespondenței, trezirea turiştilor la cerere, seif, păstrarea bagajelor, distribuţie pliante.
Un acces gratuit la piscina Complexului Bran- BradBega (pentru sejururi de minim 5 nopţi) în perioada
20.06 – 06.09.
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

EFORIE NORD

Tarife începând de la



Facilităţi copii:
(în cameră dublă cu 2 adulţi):
În cameră dublă se acceptă 2 adulţi şi 2 copii şi un
singur pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0- 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3- 7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7- 12 ani neîmpliniţi
achită 50 % din tariful de cazare pentru un adult, cu
acordarea unui singur pat suplimentar.
- copilul peste 12 ani achită 70% din tariful de cazare pentru un adult cu acordare de pat suplimentar.
Obiective turistice:
Plaja: largă, cu nisip fin şi intrare lină în mare.
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Tarife începând de la

45,60 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

HOTEL PESCĂRUŞ

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la aproximativ 30 m de plajă,
lângă hotel Astoria.
Adresă: Hotel Pescăruş, staţiunea Eforie
Nord, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 9, cod
905350, jud. Constanța.
Hotel PESCĂRUŞ este situat la mică distanţă
de plajă, şi vă oferă o atmosferă intimă boemă.

Dotări generale:
restaurant - (80 locuri), internet wi-fi la recepţie, terasă - 50 locuri.
Dotări camere:
TV, minibar, baie cu duș, internet wi-fi, camere fără
balcon, pardoseală din parchet, plasă insecte, tâmplărie PVC cu geam termopan.
Număr total camere: 22
Duble: 20 - camere cu vedere la mare sau la parc. 12
camere au baie cu cadă şi 8 camere au baie cu duș.
Apartamente: 2 - apartamentul este compus din
două dormitoare cu grup sanitar comun.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
se acordă în Restaurantul Pescăruş categoria 2 stele în sistem bonuri valorice.



Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 10.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 25.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 25.00 Lei / zi / persoană.
Pentru mesele de mic dejun prânz şi cină, copiii
achită, integral valoarea mesei pentru un adult.
Facilităţi copii:
(în camera cu 2 adulţi):
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar asigurat;
- al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 0-7 ani neîmpliniţi achită 50% din valoarea unui loc de cazare
cu pat suplimentar asigurat.
- 1 copil peste 7 ani achită 50% din valoarea unui loc
de cazare cu pat suplimentar asigurat.
Se asigură un singur pat suplimentar în cameră dublă.
Fitness/Wellness/Sport:
teren de tenis, teren de volei, tenis de masă.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.
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108,00 lei

/ persoană / noapte /
loc în apartament

EFORIE NORD

Tarife începând de la

yy aer condiţionat

HOTEL CARMEN

DESCRIERE

Hotelul este situat pe faleză, la 30 m de plajă.
Adresă: Hotel Carmen, staţiunea Eforie Nord,
Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 7, cod
905350, jud. Constanța.
Hotelul CARMEN a fost renovat în anul 2006,
hotelul este ideal pentru familiile cu copii.



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
Restaurant, parcare proprie - (contra cost), internet,
terasă cu bar, 3 etaje.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV - LCD cu cablu, frigider, baie cu cadă
- renovată, balcon, telefon, pardoseală din parchet.
Număr total camere: 24
Apartamente: 24 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.

un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în apartament cu 2 adulţi):
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 12 ani neimplniti beneficiază de gratuitate la cazare şi achită mic
dejun integral;
- 2 copiii cu vârsta cuprinsă între 12 - 18 ani neîmpliniţi achită 50% din valoarea unui loc de cazare,
fiecare şi mic dejun integral;
- al 3-lea şi al 4-lea adult achita 50% din valoarea
unui loc de cazare, fiecare şi mic dejun integral.

Servicii masă: Se acordă în restaurantul Carmen,
categoria I, în sistem bonuri valorice.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 25.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 45.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 45.00 Lei / zi / persoană.

Gradul maxim de ocupare al unui apartament este
de 4 persoane:
2 adulţi şi 2 copii (0 - 12 ani neîmpliniţi)
2 adulţi şi 2 copii (12 - 18 ani neîmpliniți)
2 adulţi şi 2 copii: 1 copil (0 - 12 ani neîmpliniţi) şi 1
copil (12 - 18 ani neîmpliniți)
3 adulţi şi 1 copil (0 - 12 ani neîmpliniţi)
3 adulţi şi 1 copil (12 - 18 ani neîmpliniți)
4 adulţi

Servicii masă copii:
- copiii 0 - 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru

Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

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

Profil: Odihnă-reumatologie.
Relief: Litoral.

Cel mai apropiat aeroport: Mihail Kogălniceanu 45 km.

Altitudine: 25 - 35 m.

Factori de cură: cură heliomarină, nămol sapropelic, băi
reci si calde, apă sulfuroasă pentru afecţiuni reumatologice, ginecologice, dermatologice.

Climă: Temperat-continentală cu influenţe maritime.
Temperatura vara: 25° C.
Temperatura iarna: 5° C.
Cel mai apropiat oraş: Constanţa 18 km, Bucuresti
228 km, Cluj-Napoca 695 km, Timișoara 791 km, Sibiu 523 km, Baia Mare 848 km, Oradea 853 km, Arad
826 km, Suceava 540 km.
146

Alţi factori de atracţie turistică în zonă: Delta Dunării,
Cetatea Histria, Cetatea Tomis, Edificiul Roman cu Mozaic, Monumentul Adamclisi.

EFORIE SUD
Hanul Hora
Pensiunea La Edy
Hotel Cimaș
Hotel Oltețul
Hotel Mureș
Hotel Bistrița
Hotel Turist
Hotel Milcov
Hotel Dumbrava
Hotel Mărgăritar
Hotel Sirena
Hotel Fortuna
Hotel Orizont
Hotel Claudia
Hotel Amurg

Hotel Viforul
Hotel Cosmos
Vila Delia
Hotel Măgura
Hotel Suceava
Vila Vraja Mării
Hotel Flacăra
Vila Paradox
Hotel Parc
Hotel Sânziana
Hotel Privighetoarea
Hotel Porumbița
Hotel Oltenia
Hotel Făgăraș
Hotel Vânătorul

Vila Diana
Vila Plutaș
Hotel Rândunica
Vila Racheta
Vila Hortensia
Vila Dacia
Hotel Căprioara
Hotel Jiul
Vila Tulcea
Hotel Crișana
Hotel Splendid
Vila Steaua
Hotel Ancora
Hotel Riviera
Hotel Capitol
Hotel Excelsior
Hotel Gloria
Bungalow Briza Mării
Hotel Flamingo

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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44,85 lei

noapte / persoană /
loc în cameră dublă

HOTEL CAPITOL



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la 50 m de plajă, 1 km de centrul staţiunii şi gară.
Adresa: Hotel Capitol, staţiunea Eforie Sud, cod
905360, judeţul Constanța.

Dotări generale: Restaurant - 228 locuri.
Dotări camere: TV, baie cu duș, balcon - numai la o
parte din camere.
Număr total camere: 112
Duble: 112 - Camere cu două paturi.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu se acceptă animale de companie.
Servicii: Incluse în tarif: Informaţii turistice, primirea
şi transmiterea mesajelor, distribuirea corespondenței, trezirea turiştilor la cerere, seif, păstrarea bagajelor, păstrarea obiectelor uitate şi returnarea lor,
distribuţie pliante, apel în caz de urgenţă.
Se oferă gratuit un acces la Băile Reci (pentru sejururi de minim 5 nopţi).
Servicii masă: Se acordă în unitatea restaurant Capitol, categoria 2 stele, micul dejun în sistem meniu
fix, prânzul şi cina - “À la carte” - pe bază de card în restaurantul hotelului sau în orice alt restaurant
aparţinând THR Marea Neagră din staţiune.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 20.00 Lei / zi / persoană;
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Prânz = 27.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 27.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
- copiii 0 - 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în cameră dublă cu 2 adulţi):
În cameră dublă se acceptă 2 adulţi şi 2 copii şi un
singur pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3 - 7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7 - 12 ani neîmpliniţi
achită 50% din tariful de cazare pentru un adult, cu
acordarea unui singur pat suplimentar.
- copilul peste 12 ani achită 70% din tariful de cazare pentru un adult cu acordare de pat suplimentar.
Plaja: Cu nisip fin şi intrare lină în mare.

EFORIE SUD

Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat

CAMERE DE ÎNCHIRIAT CLAUDIA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Hotelul este situat în partea de sud a staţiunii la
aproximativ 250 m de plajă.
Adresa: Hotel Claudia, staţiunea Eforie Sud, str
Munteniei nr 14, cod 905360 , jud Constanța.
Hotel CLAUDIA vă oferă servicii impecabile la tarife accesibile oricărui buzunar.

Dotări generale: Restaurant, parcare proprie, internet
-wireless (acces gratuit), parter şi 2 etaje.
Dotări camere: Aer condiţionat - doar în apartamente
şi camerele duble superior, TV, minibar, baie cu dus,
pardoseala din gresie sau mocheta, plasa insecte. Camerele duble superior au balcon.
Număr total camere: 41
Duble: 37
Apartamente: 4 - apartamentul este compus din living
şi dormitor.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pacheţele
din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.

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

Servicii: Suplimentare incluse în tarif: informaţii turistice şi culturale, păstrarea obiectelor de valoare la
recepţie, primirea şi transmiterea mesajelor şi a corespondentei pentru turişti, trezirea clienţilor la cerere,
informaţii privind orarul mijloacelor de transport, comenzi taxi, închiriere jocuri de table, şah sau rummy.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul Claudia, categoria a II-a, micul dejun în sistem bufet, prânzul şi cina
în sistem bonuri valorice.
Obiective turistice:
Plaja: cu nisip fin şi intrare lină în mare.
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Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii

HOTEL SPLENDID



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Hotelul este situat pe faleză.
Adresa: Hotel Splendid, staţiunea Eforie Sud, str.
Falezei nr 16, cod 905360, jud Constanța.
Hotelul Splendid a fost construit în anul 2006
şi este situat pe faleza Mării Negre, în staţiunea
Eforie Sud.
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Dotări generale: Restaurant, parcare proprie, loc
de joacă pentru copii, internet - wireless, păstrare
obiecte de valoare, bar de zi.
Săli de conferinţă: 1 - 150 locuri.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu
cadă, telefon.
Număr total camere: 28
Duble: 25
Apartamente: 3 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pacheţele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu se acceptă animale de companie.

Servicii: Contra cost: Servicii de fax şi telefon, spălat şi călcat lenjerie, comenzi taxi.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul Splendid,
categoria 3 stele. Micul se dejun se acorda sub formă de bufet suedez.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber - pentru copii.
Distracţie: Șah, table, rummy, internet wireless,
masa de ping-pong.
Obiective turistice:
Plaja: Cu nisip fin şi intrare lină în mare.

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

Profil: Odihnă, staţiune pentru tineret.
Relief: Litoral

Cel mai apropiat aeroport: Mihail Kogãlniceanu 57 km.

Altitudine: 2 - 4 m

Alţi factori de atracţie turistică în zonă: Cetatea Callatis, Cetatea Histria, Cetatea Tomis, Delfinariul din Constanta, Muzeul de Artă, Farul Genovez.

Climă: Temperat-continentală cu influenţe maritime
Temperatura vara: 25° C
Temperatura iarna: 5° C
Cel mai apropiat oraş: Constanţa 29 km, Bucuresti
242 km, Cluj-Napoca 707 km, Timisoara 806 km, Sibiu 536 km, Baia Mare 861 km, Oradea 866 km, Arad
839 km, Suceava 553 km
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COSTINEȘTI
Hotel Costinești
Vox Maris Grand Resort
Hotel Forum
Hotel Azur
Vile Albatros
Vila Delfin
Căsuțe Amiral
Vile Belvedere

Căsuțe piatră
Căsuțe lemn
Vile Coral
Delfinul
Complex Iunona
Pensiune Ardeleanul
Pensiune Popa Dan
Pensiune Andreea

Hostel Pierre
Hotel Tiberius
Vila Oranj
Pensiunea Trident
Vila Victoria
Hotel Scoica
Hotel Ștefania
Hotel Impact G
Hostel Amiral
Hotel Meridian
Pensiunea Maria

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

111,17 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră triplă

yy
yy
yy
yy

VOX MARIS GRAND RESORT

DESCRIERE

Complexul este situat la aproximativ 50 m de
plajă.
Adresă: Vile Vox Maris Grand Resort, staţiunea
Costineşti, cod 907930, jud. Constanța.
Situat aproape de mare, păzit de ochii indiscreţi,
Complexul VOX MARIS aduce pe scena litoralului
românesc un concept nou, o servire aparte, o atmosferă selectă şi distinctă plus toate facilităţile
pe care le poate oferi un club intim de 4 stele.
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
Restaurant - cu specific românesc şi internaţional,
parcare proprie - păzită şi gratuită, loc de joacă
pentru copii, internet - wi-fi gratuit pe aproape toată suprafaţa resortului, cocktail bar, terase, club, 3
piscine de adulţi şi 1 piscină de copii, 4 piste de
bowling, tenis de câmp, sală de fitness, tenis de
masă şi biliard.
Săli de conferinţă: 5 - dotate cu: ecran, flipchart,
proiector, echipament de sunet, video & tv, internet.
Recepţii - capacitate până la 2500 persoane. Banchet: capacitate până la 1000 persoane.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, frigider, baie cu duș - sau cadă,
balcon - sau terasă, telefon.
Număr total camere: 350
Duble: Camere duble cu pat matrimonial sau 2 paturi individuale.
Apartamente: Apartamentele sunt compuse din living cu canapea extensibilă şi dormitor.
Triple: Pot avea pat matrimonial şi pat individual
sau 3 paturi individuale.

aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
teren sport



Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Accesul la serviciile oferite în complex este gratuit
pentru oaspeţii resortului şi se face în baza braţării
primite la recepţie. Copiiilor până la 16 ani nu li se
permite accesul la bowling, biliard sau sala de fitness. Nu se acceptă animale de companie.
Check-in - ora 16.00
Check-out - ora 12.00

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
Se acordă în restaurantul Vox Maris, categoria 4
stele, micul dejun bufet, prânzul şi cina în sistem
fișă cont.
Valoarea mesei cuprinse în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 55.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 55.00 Lei / zi / persoană.
Pentru serviciile de masă, copiii achită 100% tarif
de adult.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):

COSTINEȘTI

CAMERĂ DUBLĂ
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 1.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar,
pentru al doilea copil se achita 57.50 Lei / zi;
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 2 - 10.99 ani achită
57.50 Lei / zi, fără pat suplimentar. Dacă se doreşte
pat suplimentar se alege camera Triplă.
APARTAMENT
- a 3-a persoană beneficiază de cazare gratuită;
A 4-a persoana achită astfel:
- copil 0 - 1.99 ani gratuitate la cazare,
- copil 2 - 10.99 achită 57.50 Lei / zi;
- copil 11 - 17 ani achită 103.50 Lei / zi.
În camerele duble nu se poate introduce pat suplimentar.
Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber - trei pentru adulţi şi una pentru
copii cu şezlonguri şi umbrele, teren tenis, sală fitness, tenis de masă, jacuzzi.
Distracţie: Discotecă, 4 piste bowling, biliard.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, intrare în mare cu pietricele
şi uşor abruptă.

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

HOSTEL PIERRE

DESCRIERE

Hostelul este situat pe ţărmul mării, la 20 m de
plajă în zona rezidenţială.
Adresă: Hostel Pierre, staţiunea Costineşti, str.
Azurului nr. 2, cod 907930, jud. Constanța.
PIERRE este localizat în partea rezidenţială a Costineştiului, într-o zonă liniştită unde te poţi bucura
de o privelişte excelentă şi te poţi odihni pe sunetul relaxant al valurilor.
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
Dotări generale:
restaurant, parcare proprie, internet - wi-fi (gratuit
în recepţie şi pe terasă), concierge, centrală proprie,
parter înalt şi 2 nivele, crama, terasă, bar.
Dotări camere:
TV, minifrigider, baie cu duș, balcon.
Număr total camere: 27
Duble: 27 - dintre care 2 camere cu două paturi şi
27 camere cu pat matrimonial.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

Servicii masă:
se acordă în restaurantul Pierre, categoria 3 stele în
sistem fișă cont - autoservire.
Hostelul Pierre vă aşteaptă să vă bucuraţi de briza
mării pe terasa hotelului unde vă puteţi desfăta simţurile cu preparate româneşti, băuturi autohtone şi
internaţionale şi meniuri speciale pentru vegetarieni,
în regim AUTOSERVIRE.
Obiective turistice:
Plaja: nisipoasă, uşor abruptă.

COSTINEȘTI

Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii

HOTEL ȘTEFANIA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, vis-a-vis
de poştă, la cca 200 m de plajă.
Adresă: Hotel Ştefania, staţiunea Costineşti, str.
Tineretului nr 7, cod 907930, jud. Constanța.
Hotelul Ştefania, amplasat în centrul staţiunii
litorale Costineşti, într-un spaţiu liniştit, la doar
200 de metri de Marea Neagră, oferă servicii
şi dotări de înaltă calitate pentru turiştii care
preferă să petreacă un concediu plăcut pe litoralul românesc.

Dotări generale:
restaurant -(aer condiţionat, terasa acoperită, terasa
descoperită), parcare proprie -pazita (pentru 150 de
autoturisme), loc de joacă pentru copii, internet -wifi în zona recepţiei, curte împrejmuită în suprafaţa
de 4000 mp.
Săli de conferinţă: 2 - cu capacitate de 60 locuri
fiecare, dotate cu aer condiţionat , videoproiector,
ecran de proiecţie, flipchart, markere, scaune dotate
cu măsuţe de scris, Wi-Fi.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, balcon, internet, uscător de păr, telefon.
Camera dublă HOTEL 3*** are suprafaţa de 24 mp,
este mochetată complet şi dotată cu TV cablu, frigider, telefon, aer condiţionat, internet prin cablu. Fiecare cameră are balcon şi baie cu cădiţa şi cabină
duș, uscător păr. Camerele sunt decorate folosind
culori diferite în funcţie de etaj.
Camera dublă HOSTEL 3*** are o suprafaţă de
18mp, este mochetată complet şi dotată cu TV cablu, frigider, telefon, aer condiţionat. Fiecare cameră
are balcon şi baie cu cădiţă şi cabină de duş.

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

Număr total camere: 94 - în Hotel şi Hostel
Duble: 91 - Hotel: 40 camere duble; HOSTEL: 41
camere duble;
Apartamente: 3 - Apartamentele sunt în Hostel şi
sunt compuse din living cu canapea extensibilă şi
dormitor cu pat matrimonial.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
SERVICII GRATUITE:
Trezirea clienţilor la solicitare
Primirea şi trimiterea mesajelor şi a corespondenței
pentru clienţi
Informaţii privind orarul mijloacelor de transport
Informaţii turistice şi culturale
Informaţii meteo
Oferirea de materiale de promovare şi informare
turistică
Obţinerea legăturilor telefonice
Wi-Fi în zona recepţiei
Fier de călcat şi masa de călcat
Păstrarea bagajelor
Păstrarea obiectelor uitate ale turiştilor
SERVICII CU PLATĂ:
Servicii telefonice locale, interurbane, internaţionale
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COSTINEȘTI

Serviciu fax
Fotocopiere documente format A4
Închiriere de pat suplimentar
Organizare de banchete, recepţii, nunţi, petreceri
private
Parcare privată (în limita locurilor disponibile)
Servicii masă:
se acordă în Restaurantul Ştefania, categoria I, mic
dejun, prânz şi cina în sistem bufet suedez pentru
minim 30 de persoane. În cazul în care nu se atinge
acest număr de clienţi, se vor acorda bonuri valorice.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă, intrare în mare cu pietricele
şi uşor abruptă.
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Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat

VILA VICTORIA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Vila este situată la 300 m de plajă şi la aproximativ 3 minute de mers pe jos faţă de gara
veche.
Adresă: Vila Victoria, staţiunea Costineşti, str.
Delfinului nr. 50, cod 907930, jud. Constanța.
Vila VICTORIA **, unitate de cazare relativ nouă
din staţiunea Costineşti, se află în zona Epava
la aproximativ 300 m de plajă şi la 10 min de
mers pe jos până în centrul staţiunii Costineşti.

Dotări generale:
internet -wireless gratuit, parter şi 3 nivele.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș.
Număr total camere: 32
Duble: 30
Apartamente: 2 - apartamentele sunt situate la
nivelul 3, având 65 mp fiecare şi vedere la mare.
Apartamentul este compus din living cu canapea
extensibilă, bucătărie şi dormitor cu pături duble.

Servicii masă:
se acordă în restaurantul Tiberius, categoria 2 stele,
în sistem bonuri valorice.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă, intrare în mare cu pietricele,
uşor abruptă.

Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.

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

72,00 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă vedere grădină

yy aer condiţionat

PENSIUNEA MARIA

DESCRIERE

Pensiunea este situată la 30 de metri de mare,
în zona epavei.
Adresă: Pensiunea Maria, staţiunea Costineşti,
cod 907930, jud. Constanța.
Amplasată în zona epavei, Pensiunea Maria asigură accesul imediat la plajă. Briza mării şi liniştea vă vor asigura clipele de relaxare dorite.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
Parcare proprie, frigider în unitate, sală de mese, living, TV în living, bar, grădină, terasă, foişor în curte,
grătar/barbeque, transport auto.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minifrigider, baie cu duș, balcon.
Număr total camere: 15
Duble: 15 - dintre care 8 camere duble cu vedere frontală la mare şi 7 camere duble cu vedere
la grădină.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 10 ani neîmpliniţi
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beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar asigurat; al doilea copil cu vârsta cuprinsă
între 0 - 10 ani neîmpliniţi achită 50% din valoarea
unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
- copiii între 10 - 14 ani neîmpliniţi achită 70% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
- copiii peste 14 ani achită loc integral în cameră
dublă cu pat suplimentar asigurat.
Se acceptă maxim 2 copii în cameră cu 2 adulţi.
Obiective turistice:
Plaja: Nisipoasă, intrare în mare cu pietricele şi uşor
abruptă.

78,00 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

COSTINEȘTI

Tarife începând de la

yy aer condiţionat

HOSTEL IMPACT G PENTRU TINERET

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hostelul este situat la aproximativ 100 m de
mare, lângă lac.
Adresă: Hostelul Impact G, staţiunea Costineşti, cod 907930, jud. Constanța.
Hostel IMPACT G*** oferă condiţii excelente de cazare în centrul staţiunii tineretului
- Costineşti.

Dotări generale:
Parter şi 5 etaje, curte interioară.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, frigider, baie cu duș, balcon, pardoseală din gresie, plasă de insecte.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu
se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Incluse în tarif: Transmiterea de mesaje, trezirea
turiştilor, păstrarea obiectelor de valoare, informaţii
turistice, comenzi taxi, păstrare bagaje. Cu plată:
Închiriere jocuri distractive, biliard.
Servicii masă:
Se acordă în unitatea restaurant REGAL, în sistem
bonuri valorice.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:

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



Mic dejun = 20.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 40.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 30.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
- copiii 0 - 10 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 10 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- maxim 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 9.99 ani
beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar sau dacă se doreşte un pat suplimentar se
achită 50% din valoarea unui loc de cazare;
- 1 copil peste 10 ani achită 50% din valoarea unui
loc de cazare cu pat suplimentar asigurat;
Se acceptă un singur pat suplimentar în cameră
dublă.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, intrare în mare cu pietricele
şi uşor abruptă.
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Tarife începând de la

66,00 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă mansardă cu aer condiționat
yy aer condiţionat

HOTEL MERIDIAN

DESCRIERE

Amplasat într-o zonă liniştită, la aproximativ 800
m de plajă, fără vacarmul unui centru de staţiune
turistică, având confortul şi dotarea unui hotel de
clasă, dar în acelaşi timp intimitatea, căldura şi
eleganța locuinţei proprii, satisfăcând cele mai
drastice exigențe, cu o amabilitate şi promtitudine a personalului ce vă va face să reveniţi cu
plăcere la noi.
Hotelul Meridian oferă condiţii de cazare moderne şi elegante, într-un cadru unde vă veţi bucura
de linişte şi relaxare fără a pierde însă contactul
cu pulsul Staţiunii Costineşti.
Adresă: Hotel Meridian, staţiunea Costineşti, str.
Crizantemelor nr 30, cod 907930, jud. Constanța.
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
Parcare proprie - monitorizată video 24/24 de ore
şi gratuită.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș.
Număr total camere: 37
Duble: 32 - dintre care 14 camere duble la mansardă (5 camere sunt dotate cu două paturi
separate, TV cablu cu 35 posturi, baie proprie,
minibar şi aer condiţionat, iar 9 camere sunt
dotate cu pat matrimonial, Tv cablu cu 35 posturi, baie proprie, minibar şi aer condiţionat); 10
camere duble fără balcon şi cu pat matrimonial, TV cablu cu 35 posturi, minibar, baie proprie
şi aer condiţionat şi 8 camere duble cu balcon,
pat matrimonial, Tv cablu cu 35 posturi, minibar,
baie proprie şi aer condiţionat. Toate camerele
au minibar şi aer condiționat, inclusiv cele de
la mansardă.
Apartamente: 5 - dintre care 2 apartamente sunt
formate din 2 camere dotate cu pat matrimonial, Tv
cablu cu 35 posturi, minibar, baie proprie, cu balcon

şi aer condiţionat. 3 apartamente sunt formate din
două camere dotate cu pat matrimonial, TV cablu
cu 35 posturi, minibar, baie proprie, aer condiţionat,
dar fără balcon.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 6.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare (cu acte doveditoare),
fără pat suplimentar.
- copiii peste 7 ani şi adulţii, achită pentru pat suplimentar sau saltea suma de 60 lei / noapte.
În camerele de la mansardă nu se poate introduce
pat suplimentar şi sunt acceptate familiile cu un
copil până în 7 ani.
Recomandăm cazarea familiilor cu doi copii peste
7 ani în suită.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, intrare în mare cu pietricele,
uşor abruptă.

COSTINEȘTI
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Profil: Odihnă.

Altitudine: 5-20 m.

Factori de cură: Bază de tratament în staţiunea Neptun,
hotel Doina (electroterapie, hidroterapie, tratamente cu
nămol, săli de gimnastică, saună, tratament cu Gerovital şi Aslavital).

Temperatură vara: 25° C.

Cel mai apropiat aeroport: Mihail Kogălniceanu 63 km.

Relief: Litoral.
Climă: Temperat-continentală cu influenţe maritime.

Alţi factori de atracţie turistică în zonă: Cetatea Callatis, Cetatea Histria, Cetatea Tomis, Delfinariul din ConCel mai apropiat oraş: Mangalia 10 km, Bucureşti
stanţa, Muzeul de Artă, Farul Genovez.
249 km, Cluj-Napoca 698 km, Timişoara 812 km, Sibiu 543 km, Baia Mare 797 km, Oradea 843 km, Arad
845 km, Suceava 558 km.
Temperatură iarna: 5° C.
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Hotel Arad
Vila Bradul
Vila Salcia
Hotel Cocor
Hotel Sibiu
Hotel Slatina
Vila Mesteacăn
Vila Pinul

Vila Fagul
Vila Stejarul
Vila Plopul
Hotel Craiova
Hotel Panoramic
Hotel Amfiteatru
Hotel Belvedere
Hotel Majestic II

OLIMP

26

Hotel Moldova
Hotel PAM Beach
Hotel Oltenia
Hotel Maramureș
Hotel Banat
Hotel Crișana
Hostel Egreta
Hotel Holiday Olimp
Club de Vacanță Mediterraneo
26 Complex Lacul Racilor

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

92,00 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

HOTEL MAJESTIC II

DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii Olimp, la
150 m de plajă.
Adresă: Hotel Majestic II, staţiunea Olimp, cod
905503, jud. Constanța.
Hotelul Majestic Olimp este situat în zona centrală a staţiunii, la două minute de plajă. Datorită
dispunerii perpendiculare pe linia ţărmului, toate
camerele hotelului au vedere la mare.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
Restaurant - cu specific naţional şi internaţional,
parcare proprie - gratuită (în limita locurilor disponibile), loc de joacă pentru copii, internet - wireless
- acces gratuit, doar în recepţie şi lobby bar, păstrare
obiecte de valoare, baruri , 13 etaje, lift, aer condiţionat, presa locală, camera de bagaje, grădină de vară.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, telefon.
Toate spaţiile de cazare sunt FĂRĂ balcoane.
Număr total camere: 219
Duble: 205
Apartamente: 14 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.
Zile gratuite de vacanţă: în perioada 01.06 30.06.2019, pentru turiştii al căror sejur se încadrează în aceste perioade integral, plăteşti 5 nopţi
şi stai 6, plăteşti 6 nopţi şi stai 7, numai pentru cazare. Masa se achită pentru întreg sejurul. Oferta
Zile gratuite de vacanţa nu se cumulează cu oferta
Înscrieri Timpurii.
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Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu se acceptă animale de companie.
Servicii: Incluse în tarif: Păstrare valori, presă, cameră bagaje, acces piscină, saună, sală fitness, parcare auto în limita locurilor disponibile, loc de joacă
pentru copii, internet wireless, şezlonguri la piscină
în limita locurilor disponibile. Contra cost: Spălat
/ călcat, servicii telefonice / fax, jocuri de divertisment pentru adulţi (şah, table, tenis de masă, darts),
sală de conferinţe.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
Se acordă în Restaurantul Majestic II categoria I:
Micul dejun în sistem bufet suedez, prânzul şi cina
în sistem fișă cont.
Valoarea mesei cuprinse în catalog este:
Mic dejun = 20.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 50.00 Lei / zi / persoană;
Cina= 50.00 Lei / zi / persoană.

OLIMP

Copiii 0 - 14 ani neîmpliniţi achită 25 lei / zi / copil
fișă cont;
Copiii peste 14 ani achită 50 lei /zi / copil fișă cont.
Facilităţi copii:
(în camera cu 2 adulţi):
- primul copil între 0 - 10 ani neîmpliniţi are gratuitate la cazare şi masă (mic dejun) cu condiţia cazării
în acelaşi pat cu adulţii;
- al doilea copil 0 - 10 ani neîmpliniţi achită 50% din
serviciile de masă (mic dejun) şi 50% din tariful de
cazare pentru un adult cu pat suplimentar asigurat;
- doi adulţi şi 2 copii între 0 - 10 ani neîmpliniţi primul copil are gratuitate la mic dejun, pentru al doilea
se achită 50% din serviciile de masă (mic dejun) şi
50% din tariful de cazare pentru un adult cu pat suplimentar asigurat ;
- doi adulţi şi un copil 10 - 13 ani neîmpliniţi vor fi
cazaţi în cameră dublă, copilul plăteşte 50% din tariful de cazare pentru un adult cu pat suplimentar
asigurat şi achită mic dejun 100%;
- doi adulţi şi 2 copii 10 - 13 ani neîmpliniţi ani primul
copil are gratuitate la cazare şi achită mic dejun integral, pentru al doilea se achită 100% din serviciile
de masă (mic dejun) şi 50% din tariful de cazare
pentru un adult cu pat suplimentar asigurat;
- doi adulţi şi 1 copil între 14 - 17 ani neîmpliniţi vor
fi cazaţi în cameră dublă, copilul plăteşte 50% din

tariful de cazare pentru un adult cu pat suplimentar
asigurat şi achită 100% din mic dejun;
Pentru pat suplimentar se va achita 50% din valoarea locului în cameră dublă.
Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber - acces gratuit, şezlonguri gra-

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

tuite în limita disponibilităţilor, sală fitness - acces
gratuit, saună - acces gratuit.
Distracţie: Şah şi table, tenis de masă, darts.
Obiective turistice:
Plaja: În golf, semiîndiguită, largă, nisipoasă şi intrare lină în mare.
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Tarife începând de la

189,75 lei

/ persoană / noapte / loc
în cameră dublă standard
yy
yy
yy
yy

HOTEL COCOR

DESCRIERE

Hotelul este situat la aproximativ 50 m de plajă, între staţiunile Neptun şi Olimp, în zona rezidenţială.
Adresă: Hotel Cocor, staţiunea Olimp, cod
905550, jud. Constanța.
Cocor Spa Hotel pune la dispoziţia oaspeţilor
săi un număr de 242 spaţii de cazare precum
şi confortul celor 4 stele dobândite în urma investiţiilor de amploare realizate în ultimii ani.
COCOR SPA: Pentru cei mari, Cocor Spa, cel mai
mare spa din România pune la dispoziţie o serie
de tratamente de tip medical & wellness. Printre
acestea, tratamente de detoxifiere, relaxare, kinetoterapie, programe de reducere a durerilor cronice, programe de eliminare a efectelor stresului
fizic şi mental, programe anti-aging precum şi
terapii de reducere a tulburărilor de somn.
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loc de joacă copii
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
Restaurant, parcare proprie -150 locuri (acces gratuit în limita locurilor disponibile), loc de joacă pentru
copii - şi grădiniţă (acces gratuit), program zilnic
animatori în perioada 22.06 - 31.08.2019, internet
- wireless, ascensoare ultramoderne, rampe acces
pentru persoane cu dizabilităţi, magazin de suveniruri, baruri, terasă, grădină.
Săli de conferinţă: COCOR BALLROOM dispune de o
capacitate de maxim 400 invitaţi - stil recepţie, 250
invitaţi - stil teatru, 180 invitaţi - stil banquet. Facilităţile Centrului de Conferinţe COCOR sunt următoarele:
lobby-bar, foyer amplu cu lumina naturală destinat servirii pauzelor de cafea, acces la sala direct din exterior,
flexibilitate în ceea ce priveşte amenajarea diferitelor
tipuri de set-up. Dotarea centrului de conferinţe consta
în echipamente de ultima generaţie dedicate acestui
domeniu de activitate: videoproiector, ecran, flipchart,
acces internet wireless gratuit, ecrane plasmă aferente
fiecărei săli de conferinţă rezultată din modularitatea
COCOR BALLROOM. Petrecerile, mesele şi pauzele de
cafea pot fi savurate atât în restaurantul Mon Jardin

cât şi pe terasa acestuia sau la piscină.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu duș, chicinetă - (doar în unele apartamente), balcon, uscător
de păr, sonorizare în baie, închidere centralizată pe
bază de cartelă, senzori de fum, telefon, pardoseală din gresie.
Camerele standard au o suprafață de cca 16 mp,
pardoseală din gresie şi dispun de pat matrimonial
sau două paturi.
Camerele duble superioare (6 camere) sunt situate
în corpul nou şi au o suprafață de cca 26 - 28 mp,
cu pardoseală mochetată.
Număr total camere: 234
Duble: 226
Apartamente: 8 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii: GRATUITE: Acces la piscina exterioară cu
şezlong şi prosop în limita locurilor disponibile, gră-

OLIMP

diniţă de copii, parcare în limita locurilor disponibile.
Servicii masă:
Se acordă în restaurantul Cocor categoria 4 stele,
micul dejun bufet suedez, dejunul sau cină în sistem
bufet suedez:
Mic dejun = 36.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 60.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 60.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
Cină
- copiii 0 - 12.99 ani achită 50% din tariful de adult;
- copiii peste 13 ani achită 100% tarif de adult
În momentul cazării clientul optează pentru prânz
sau cina. Demipensiune: prânz sau cină în sistem
bufet suedez (apă minerală / plată, sucuri naturale,
150 ml vin alb / roşu / persoana adultă).
Mesele bufet se organizează pentru minim 40 de
persoane.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
CAMERĂ DUBLĂ
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 2.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi demipensiune, fără
pat suplimentar;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 3 - 12.99 ani achită
50% din valoarea mesei fără pat suplimentar asigu-

rat sau achită 50% din tariful de cazare şi masa cu
pat suplimentar asigurat (conform tabel); al doilea
copil cu vârsta cuprinsă între 3 - 12.99 ani achită
obligatoriu pat suplimentar.
- un copil cu vârsta peste 13 ani achită 50% din ta-

riful de cazare pentru un adult, cu pat suplimentar
asigurat şi masa integral (conform tabel).
- al treilea adult achită 50% din tariful de cazare pentru un adult, cu pat suplimentar asigurat şi masa
integral.
(în cameră cu 1 adult):
- 1 copil 3 - 12.99 ani în cameră cu 1 adult: beneficiază de gratuitate la cazare, se achita cameră dublă
în regim single şi 50% din serviciile de masă.
APARTAMENT
În apartament se pot caza maxim 2 adulţi + 2 copii
sau 3 adulţi + 1 copil.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 2.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi demipensiune;
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3 - 12.99 ani achită
50% din tariful de demipensiune pentru un adult;
- copiii cu vârsta peste 13 ani şi al 3-lea adult achită
100% tarif de demipensiune pentru un adult.
Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber - acces gratuit (şezlong în limita
disponibilităţilor), piscină acoperită - cu vedere la
mare situată la ultimul etaj, în cadrul Cocor SPA.
Tratament: Cocor SPA oferă o selecţie de tratamente de la cele tradiţionale până la cele contemporane, toate fiind croite pe dorinţele şi nevoile fiecărui
oaspete: Masaje orientale, Tratamente senzoriale,
Beauty (față & corp). Puteţi combina programul curativ cu orice ritual Wellness şi astfel să vă bucuraţi
de întreaga Experienţă Cocor. Datorită puterii regenerative a apei şi căldurii aici vă puteţi purifica şi
relaxa corpul: hidroterapie, cascadă cervicală, jacuzzi, înot contra curentului, terapii termice, hammam,
finnish saună, bio saună, fântână de gheaţă, duşuri
emoţionale, tratamente thalasso.
Distracţie: Discotecă - Vision Club.
Obiective turistice:
Plaja: În golf, nisipoasă, intrare lină în mare.

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

52,80 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră triplă

yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

HOTEL PAM BEACH

DESCRIERE

Adresă: Hotel Pam Beach, staţiunea Olimp, cod
905503, jud. Constanța.
Hotelul PAM BEACH RESORT & SPA, vă invită să
vă petreceţi zilele dvs de vacanţă într-o ambiantă
odihnitoare şi familiară. Poziţia fascinantă a hotelului, străjuind faleza înaltă a staţiunii, în armonie
perfectă cu peisajul local, vă vor îndemna să admiraţi spectacolul unic oferit de răsăritul soarelui din
Marea Neagră.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
Restaurant - 210 locuri cu linie de autoservire, parcare proprie - gratuită în limita locurilor disponibile,
loc de joacă pentru copii, internet - wireless, păstrare obiecte de valoare, terasă.
Săli de conferinţă: 1 - o sală cu capacitate de 60
locuri.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, internet wireless în fiecare cameră, uscător de păr, uscător
de rufe.
Număr total camere: 210
Duble: 190 - camere cu două paturi sau pat matrimonial.
Apartamente: 10 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.
Triple: 10
Observaţii:
Pentru animale de companie se va achita 20% din
tariful de cazare pentru o persoană şi se va prezenta
la recepţie actul de sănătate al animalului.
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Servicii masă:
Se acordă în unitatea restaurant Pam Beach, categoria 2 stele, micul dejun, prânzul şi cina în sistem
fișă cont.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 25.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 50.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 50.00 Lei / zi / persoană.
Facilităţi copii mic dejun:
- copiii cu vârsta 0 - 7 ani neîmpliniţi, achită 50% din
valoarea micului dejun.
- copiii peste 7 ani achită micul dejun integral.
Facilităţi copii prânz /cina.
- copiii până în 12 ani achită 50% din valoarea mesei.
- copiii peste 12 ani achită 100% valoarea mesei.
Facilităţi copii: (în camera cu 2 adulţi):
- 1 copil între 0 - 2 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar.
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 2 - 12 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare fără pat

OLIMP

suplimentar sau achită 50% din valoarea unui loc
de cazare cu pat suplimentar.
- 1 copil 12 - 18 ani neîmpliniţi achită 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult. Se acceptă un singur pat suplimentar într-o cameră dublă.
Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber - acces gratuit
Distracţie: Locaţia este excepţională pentru cantonamente, tabere sau diverse activităţi educaţionale. Plaja
poate fi amenajată pentru adevărate antrenamente
sportive (tenis, volei, fotbal). În apropiere se afla Park
Aventura şi un parc în aer liber pentru înviorare.
Obiective turistice:
Plaja: În golf, semiîndiguită, largă, nisipoasă, intrare lină în mare. Plaja este amenajata bar-terasă, cu
umbreluţe şi şezlonguri contra cost. Există şi plajă
amenajată pentru cearceafuri.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat
yy piscină

HOTEL HOLIDAY OLIMP

DESCRIERE

Hotelul este situat vizavi de Hotel Cocor, la 300
m de plajă.
Adresă: Hotel Holiday Olimp, staţiunea Olimp,
str. Trandafirilor nr. 41A, cod 905550, jud. Constantă.
Cu o echipă tânără şi plină de entuziasm, Hotelul HOLIDAY OLIMP este pregătit să vină în
întâmpinarea tuturor cererilor dumneavoastră.
Hotelul este deschis pe toată perioada anului
şi este pregătit să găzduiască diverse manifestări, precum conferinţe, team buillding-uri,
cursuri de pregătire, etc.
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
Dotări generale:
restaurant, parcare proprie, terasă, bar de zi.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu dus, internet,
telefon.
Număr total camere: 41
Duble: 37
Apartamente: 4 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.

Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pacheţele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.

Servicii masă:
se acordă în restaurantul Holiday Olimp, categoria
3 stele, micul dejun în sistem bufet suedez, prânzul
şi cina în sistem fisa cont.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer liber -acces
gratuit.
Obiective turistice:
Plaja: în golf, semiîndiguită, largă, nisipoasă, intrare
lina în mare.

OLIMP

Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii

COMPLEX LACUL RACILOR



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Complexul Lacul Racilor este amplasat la intrarea în staţiunea Olimp, pe DN 39 B, la numai 5
minute de plajă.
Adresă: Complex Lacul Racilor, intrare Staţiunea Olimp, DN39B, 907005, România judeţul
Constantă.

Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș
Număr total camere: 42
Duble: 36 - 16 camere duble în hotel şi 20 camere
duble în vile
Apartamente: 6 - 5 vile tip apartament (cameră cu
pat dublu şi living) şi 1 apartament cu 2 camere
duble şi living.

Servicii masă:
se acordă în unitatea restaurant Lac Astacu, categoria 3 stele. Micul dejun este servit în sistem bufet suedez.
Obiective turistice:
Plaja: în golf, semiîndiguită, largă, nisipoasă, intrare
lină în mare.

Cele 10 vile, hotelul şi restaurantul sunt situate
pe malul lacului, într-un cadru mirific, departe
de poluarea şi de stresul urban, într-o zonă liniştită, unde vă puteţi relaxa în mijlocul naturii,
profitând de o ambiantă unică şi de o privelişte
specială.

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

NEPTUN

trită reumatoidă stabilizată biologic sau cu activitate
inflamatorie moderată sau după intervenţii ortopediRelief: Litoral.
co - chirurgicale); afecţiuni reumatismale abarticulare
(tendinoze, tendomioze, tendoperiostoze, periartrită
Climă: Temperat-continentală cu influenţe maritime.
scapulohumerală); afecţiuni posttraumatice (redori arAltitudine: 5-20 m.
ticulare posttraumatice, stări după operaţii pe muşchi,
Temperatură vara: 25° C.
articulaţii şi oase, stări după fracturi, entorse, luxaţii); afecţiuni neurologice periferice (paralizii şi pareze
Temperatură iarna: 5° C.
posttraumatice ale membrelor, polineuropatii după faza
Cel mai apropiat oraş: Mangalia 8 km, Bucureşti acută, poliradiculonevrite în fază sechelară, sechele
251 km, Cluj-Napoca 700 km, Timişoara 814 km, Si- după poliomielită); afecţiuni ginecologice (insuficienţă
biu 545 km, Baia Mare 799 km, Oradea 845 km, Arad ovariană, cervicite cronice, metroanexite cronice); afec847 km, Suceava 560 km.
ţiuni asociate (endocrine, metabolice şi de nutriţie, resFactori de cură: Apa mării, cu o mineralizare de 15,5 piratorii, dermatologice, boli profesionale).
g/l; apă minerală sulfuroasă, hipotermală; nămolul Instalaţii de tratament: Instalaţii pentru băi calde cu
sapropelic extras şi transportat de la Techirghiol; bio apa de mare la vane şi bazine; instalaţii pentru împaclimatul marin, bogat în aerosoli salini şi în radiaţie chetări calde cu nămol; instalaţii pentru inhalaţii şi aesolară cu efect excitant solicitant.
rosoli; instalaţii pentru electro – hidroterapie; sală de
Profil: Odihnă.

Indicaţii terapeutice: Afecţiuni reumatismale degenerative (spondiloză cervicală, dorsală şi lombară, artroze, poliartroze); afecţiuni reumatismale infamatorii
(stări algice articulare după reumatism articular acut
sau infecţii de focar, spondilită anchilozantă, poliar174

gimnastică medicală, masaj medical.

Cel mai apropiat aeroport: Mihail Kogălniceanu 64 km.
Alţi factori de atracţie turistică în zonă: Cetatea Ca
llatis, Cetatea Histria, Cetatea Tomis, Delfinariul din
Constanţa, Muzeul de Artă, Farul Genovez .

NEPTUN
Hotel Sara
Hotel Recif
Hotel Prahova
Hotel Clăbucet
Hotel Tomis
Hotel Histria
Hotel Callatis
Hotel Traian

Hotel Ovidiu
Hotel Dacia
Hotel Decebal
Complex 2D
Hotel Neptun
Hotel Caraiman
Hotel Terra

Hotel Apollo
Hotel Romanţa
Hotel Mioriţa
Hotel Bâlea
Hotel Doina
Q Hotel
Club Onix
Club Topaz

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

30,00 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă parter
yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

HOTEL DECEBAL

DESCRIERE

Hotelul este situat în partea centrală a staţiunii,
la aproximativ 250 m de plajă.
La Hotelul Decebal nu s-au înregistrat reclamaţii
în ultimii 5 ani.
Adresa: Hotel Decebal, staţiunea Neptun, cod
905550, jud. Constanța.
Hotel Decebal este, în sezon, una dintre cele mai
bune oferte de cazare din Neptun datorită unui
foarte bun raport preţ / confort.
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale: Parcare proprie - contra cost (20
locuri), loc de joacă pentru copii, bar de zi cu terasă,
parter şi 3 nivele, grădină.
Săli de conferinţă: 1 - o sală cu capacitate de 30 locuri.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV - LCD, minibar,
baie cu duș, balcon - la camerele de la etaj, internet
-wireless (în hotel, pe terasă şi la piscină), uscător de
păr, telefon, pardoseală cu mochetă, geam termopan.
Număr total camere: 55
Duble: 53 - dintre care 10 camere la parter şi 43
camere la etaj.
Apartamente: 2 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu se admit animale de companie.
Servicii masă: Se acordă la restaurantul Antik. Masa
se serveşte în sistem fișă cont şi ESTE OPŢIONALA.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Prânz = 50.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 50.00 Lei / zi / persoană.
Opţional, turiştii pot achita contravaloarea micului

dejun la valoarea afişată la recepţie.
Servicii masă copii:
- copiii 0 - 14 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 14 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
Capacitate maximă: 2 adulţi şi 2 copii
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 14 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat pliant
asigurat; dacă se doreşte 1 pat pliant se achită 50%
din valoarea unui loc de cazare.
- 1 copil cu vârsta peste 14 ani achită 75% din valoarea unui loc de cazare cu pat pliant asigurat.
Se acceptă un singur pat pliant în cameră dublă.
(în apartament cu 2 adulţi):
Capacitate maximă: 4 persoane
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 14 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare;
- 1 copil cu vârsta peste 14 ani sau a 3-a persoană peste 18 ani achită 75% din valoarea unui loc
de cazare.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber - acces
gratuit.
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

97,20 lei

NEPTUN

Tarife începând de la

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă 3* standard
yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

HOTEL MIORIȚA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

DESCRIERE

Hotelul este situat în nordul staţiunii, la aproximativ 700 m de plajă.
Adresa: Hotel Mioriţa, str. Trandafirilor nr. 35,
staţiunea Neptun, cod 905550, jud. Constanța.
Hotelul MIORIŢA este poziţionat în partea nordică a staţiunii Neptun, în apropiere de hotelurile Bălea şi Romanţa.

Dotări generale:
restaurant - (700 locuri), parcare proprie - gratuită în
limita locurilor disponibile, loc de joacă pentru copii,
internet - în zona de bar, recepţie şi piscină, păstrare obiecte de valoare, parter şi 5 etaje, 2 lifturi, bar
de zi, foişoare.
Săli de conferinţă: 2 - cu capacitate de 50 şi 100
locuri dotate cu: sisteme audio, video, flipchart.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu
duș, balcon - la camerele de la etaj, telefon.
CAMERELE DUBLE 3* SUPERIOR sunt integral renovate. Dotările camerei: pat matrimonial, Tv-LED,
mochetă, prosoape și cosmetice de baie. Camerele
pot fi la etaj sau parter.
CAMERELE DUBLE 3* STANDARD sunt prevăzute
cu două paturi, televizor cu tub, bai renovate, mocheta schimbată, saltele, lenjerie, perdele şi draperii
noi. Camerele nu dispun de mobilier nou.
Număr total camere: 260
Duble: 260 - dintre care 93 Camere duble 3*- Superior, 87 Camere Duble 3*- Standard şi 80 Camere
Duble 2*.

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

Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pacheţele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Se acceptă animale de companie, de talie mică, care
poseda carnet de sănătate, se cazează doar în camere duble de la parter şi pentru care se plăteşte
suplimentar 30% din valoarea unui loc de cazare.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
Se acordă în restaurantul Mioriţa categoria 3 stele,
în sistem bufet suedez.
Mesele sunt asigurate în regim bufet pentru un număr de minim 30 de persoane.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei/ zi/ persoană;
Prânz = 55.00 Lei/ zi/ persoană;
Cina = 55.00 Lei/ zi/ persoană;
Servicii masă pentru copii
- copiii 0- 1.99 ani gratuitate;
- copiii 2- 9.99 ani achita 50% din tariful pentru un
adult;
- copiii peste 10 ani achita 100% tarif de adult.
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Facilităţi copii: (în cameră dublă cu 2 adulţi):
Capacitate maximă cameră dublă:
2 adulţi şi 2 copii 0- 9.99 ani ;
2 adulţi şi 1 copil 0-9.99 ani + 1 copil 10-17.99 ani;
2 adulţi şi 1 copil 14- 17.99 ani.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0- 1.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, fără pat suplimentar asigurat.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 2- 9.99 ani beneficiază de gratuiate la cazare, fără pat suplimentar
asigurat şi achită 50% din serviciile de masă.
- copilul cu vârsta cuprinsă între 10- 17.99 ani achită 50 % din tariful de cazare pentru un adult, cu pat
suplimentar asigurat şi 100% serviciile de masă.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber - încălzită - acces gratuit. Șezlong gratuit la piscină în limita locurilor disponibile.
Obiective turistice:
Plaja: în golf, semiindiguita, largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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57,50 lei

NEPTUN

Tarife începând de la

/ persoană / noapte
loc în cameră dublă parter
yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii
yy plajă proprie

HOTEL SARA


SERVICII ŞI FACILITĂŢI

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

DESCRIERE

Hotelul este situat lângă Satul de Vacanţă, vis-avis de Complex Prichindel şi autoservirea SPRING
TIME.
Adresa: Hotel Sara, staţiunea Neptun, str Trandafirului, cod 905550, jud Constantă.
Hotelul Sara este amplasat într-o oază de verdeaţă
astfel că poţi auzi foşnetul frunzelor şi valurile mării
din cameră şi de pe terasă.
Amplasamentul, confortul camerelor şi serviciile de
bună calitate recomanda hotelul pentru o vacanţă
relaxantă la malul Mării Negre.
Hotelul Sara pune la dispoziţia turiştilor proprii, 2
şezlonguri, umbrela şi măsuţa GRATUIT pe durata
sejurului, pe plaja hotelului.

Dotări generale:
parcare proprie -25 locuri, loc de joacă pentru copii,
internet -wireless (la recepţie), păstrare obiecte de
valoare, parter şi 3 nivele, bar cu terasă, grădină.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV -LCD, minifrigider, seif, balcon - la
camerele de la etaj, pardoseala din gresie, telefon.
Număr total camere: 110
Duble: 107 - dintre care 60 camere cu două paturi
şi 47 camere cu pat matrimonial.
Apartamente: 1 - apartamentul este situat la etajul
al 3-lea şi este compus dintr-un living cu o canapea
extensibilă, şi un dormitor cu pat matrimonial.
Apartamente junior: 2 - Cele două apartamente
Junior sunt dispuse la etajele unu şi doi, ambele
fiind cu vedere spre mare. Apartamente spaţioase
cu pat matrimonial şi canapea extensibilă reprezintă
soluţia ideală pentru vacanţele în familie pe litoral.
Observaţii:
* La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pacheţele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.

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

Servicii masă: micul dejun bufet se acordă în restaurantul-terasă Hotel Sara; prânzul şi cina în sistem
bonuri valorice în resturantele Daytona şi Bali. Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 20.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 30.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 30.00 Lei / zi / persoană.
Mic Dejun pentru copii:
- 0- 2 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate;
- 2- 12 ani neîmpliniţi achită 50%;
- peste 12 ani achită 100%.
Prânz şi Cina pentru copii:
- copiii 0- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Restaurant Daytona - program 08 -20.00
Restaurant Bali - program 10 - 22.00
Vă informăm că restaurantul Daytona este amplasat pe plaja cu acelaşi nume, acolo unde turiştii hotelului Sara beneficiază de şezlonguri gratuite, restaurantul Bali este amplasat în zona La Steaguri.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0-1.99 ani, beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat
suplimentar asigurat.
- maxim 2 copii cu vârsta cuprinsă între 2-11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achita 50% din tariful de mic dejun; dacă se doreşte pat suplimentar se va
achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun.
- un copil peste 12 ani achita 50% din valoarea unui loc
de cazare şi mic dejun integral, pat suplimentar asigurat.
Se acceptă un singur pat suplimentar în cameră.
Plaja: largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare
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Tarife începând de la

47,40 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă parter
yy aer condiţionat

HOTEL CALLATIS

DESCRIERE

Hotelul este situat la aproximativ 200 m de plajă.
Adresa: Hotel Callatis, staţiunea Neptun, cod
905550, jud. Constanța.



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
parcare proprie -cu plată (în limita locurilor disponibile), parter şi 3 etaje.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu dus, balcon -la
camerele de la etaj, telefon, pardoseala din gresie.
Număr total camere: 90
Duble: 90 - camere cu două paturi.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pacheţele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Accesul cu animale de companie este strict interzis.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
se acordă în Restaurantul Recif, în sistem meniu
fix, sau în alte 2 restaurante din staţiune, în sistem
bonuri valorice.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Prânz = 45.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 45.00 Lei / zi / persoană.
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Servicii masă copii:
- copiii 0- 15.99 ani achită 50% din tariful pentru
un adult;
Facilităţi copii:
(în cameră cu 2 adulţi):
- doi copii cu vârsta cuprinsă între 0- 2.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar;
- doi copii cu vârsta cuprinsă între 3- 15.99 ani achită taxa utilităţi 12.00 Lei/ zi/ copil, fără pat suplimentar asigurat;
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
În cameră dublă se acceptă maxim 2 adulţi şi 2 copii
şi un singur pat suplimentar.
Fitness/Wellness/Sport:
teren de tenis şi teren de minigolf la aproximativ
150 m de hotel.
Obiective turistice:
Plaja: în golf, semiîndiguită, largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

81,00 lei

NEPTUN

Tarife începând de la

/ persoană / noapte
loc în cameră dublă parter
yy
yy
yy
yy

HOTEL 2D RESORT & SPA

DESCRIERE

Hotelul este situat la aprox. 300 m de plajă, lângă
hotelul Insula.
SUPER OFERTA ALL INCLUSIVE LA COMPLEX 2D
! OFERTA UNICĂ ÎN STAŢIUNEA NEPTUN!
IMPORTANT:
Turiştii care vin cu animalele de companie se vor
caza pe parter.
De asemenea vă reamintim că este interzis accesul
cu animale de companie în restaurant sau terasa
acestuia şi pe plaja piscinelor şi în piscine.
În sezonul estival 2019, piscina interioară va fi deschisă doar în perioada 01.06-15.09.2019.
Adresa: Hotel 2D, staţiunea Neptun, cod 905550,
jud. Constantă
Pentru Complex 2 D este un privilegiu să vă pună la
dispoziţie experienţa şi profesionalismul unei echipe
calificate, pentru a vă garanta o vacanţă plăcută şi
relaxanta. O invitaţie la odihnă şi plăcere într-o veritabilă oază de verdeaţă şi linişte.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
restaurant - cu terasă, parcare proprie, loc de joacă
pentru copii, internet -wireless în spaţiile comune
şi camere, parter şi 3 nivele, bar de zi, bar şi terasa
la piscină.
Săli de conferinţă: 2 - 130 locuri respectiv 35 locuri
aşezare teatru.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu dus, balcon -la
camerele standard de la etaj, pardoseala din gresie, telefon.
Camerele superioare au suprafaţa camerei şi a băii
mai mare decât camerele standard şi sunt dotate în
plus cu sistem de ventilaţie centralizat, uscător de
păr, seif şi halat de baie. Camerele standard parter
şi camerele superior nu au balcon.
Număr total camere: 317
Duble: 278 - dintre care 42 camere duble superior
cu pat matrimonial sau două paturi şi 236 camere
duble standard cu pat matrimonial sau două paturi. Camerele superioare se afla în corpul 3 (fostul
Hotel Delta).

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

aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
SPA



Apartamente: 9 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor.
Familiale: 30 - camere duble superioare cu canapea extensibilă.
Observaţii:
* La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pacheţele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Se acceptă animale de companie pentru care este
obligatorie prezentarea carnetului de sănătate, doar
în camerele duble de la parter, achitându-se o taxă
de 30% din tariful unui loc de cazare cu respectarea
regulamentelor de ordine interioară.
IMPORTANT:
Turiştii care vin cu animalele de companie se vor
caza pe parter.
De asemenea vă reamintim că este interzis accesul
cu animale de companie în restaurant sau terasa
acestuia şi pe plaja piscinelor şi în piscine.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii: Contra cost: masaj, tratamente corporale,
sauna, cosmetică şi coafor; spălat, călcat, curăţat,
minibar, servicii telefonice şi fax.
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Incluse în tarif: acces la piscină interioară şi exterioară; acces la sala de sport, loc de joacă pentru
copii; acces internet wireless în spaţii comune şi
în camere; şezlong şi umbrele la piscină, jacuzzi.
Servicii masă:
Masa se serveşte în sistem bufet suedez, în restaurantul 2D, categoria 3 stele:
Mic dejun = 33.00 Lei/ zi/ persoană;
Prânz = 60.00 Lei/ zi/ persoană;
Cina = 60.00 Lei/ zi/ persoană.
Supliment All Inclusive 140.00 Lei/ zi/ persoană
(mesele principale şi pachetul de băuturi).
Demipensiunea este formată din mic dejun şi prânz
sau cina.
Pensiunea completă este formată din mic dejun,
prânz şi cina.
Serviciile de All Inclusive vor fi oferite doar în perioada 10.06- 10.09.2019.
Sistemul all inclusive include mese servite în sistem
bufet suedez şi pachetul de băuturi.
Turiştii care optează pentru serviciul all inclusive,
vor purta obligatoriu braţara primită în momentul
cazării, în baza căreia vor avea acces la facilităţile
serviciului all inclusive.
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Un copil între 0-12 ani, însoţit de 2 adulţi plătitori
de cazare cu all inclusive, are gratuitate la masă
şi cazare (nu se acorda pat suplimentar). Al 2-lea
copil până în 12 ani are gratuitate la cazare şi 50%
reducere la serviciile de masă.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- copiii între 0-2 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi masă;
- copiii între 2-12 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare şi achita 50% din tariful de masă
fără pat suplimentar, sau 50% din valoarea unui loc
de cazare cu masa cu pat suplimentar asigurat;
- copiii peste 12 ani achita 50% din valoarea unui
loc de cazare şi masa integral cu pat suplimentar
asigurat;
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber -2 piscine (adulţi şi copii), piscina
acoperită, SPA -masaj, tratamente corporale, sauna,
jacuzzi, cosmetică, coafor, sala sport.
Obiective turistice
Plaja: largă, nisipoasă, intrare lina în mare

NEPTUN

Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat
yy piscină

HOTEL RECIF (FOSTUL HOTEL COVASNA)



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI

DESCRIERE

Complet renovat, urmărind cele mai noi tendinţe ale designului şi arhitecturii moderne, HOTEL RECIF este un loc clasic dar totuşi contemporan, situat în centrul Staţiunii Neptun.
Adresa: Hotel Recif, staţiunea Neptun, str. Plopilor nr12B, cod 905550, jud. Constanța.
Întins pe o suprafaţă de 5500 de metri pătraţi,
la doar 5 minute de plajă, HOTEL RECIF se distinge de celelalte hoteluri prin atenţia acordată
serviciilor, prin ospitalitate şi prin dorinţa de a
face şederea dumneavoastră cât mai plăcută.

Dotări generale:
restaurant, internet -wireless gratuit în ariile publice,
3 terase, bar la piscină.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu dus

Servicii masă:
se acordă în unitatea restaurant Recif, categoria 3
stele, micul dejun în sistem bufet suedez, prânzul şi
cina în sistem bonuri valorice..
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber

Număr total camere: 162
Duble: 160
Apartamente: 2 - compuse din living şi dormitor
Observaţii:
Accesul cu animale de companie este strict interzis.

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

63,25 lei

/ persoană / noapte / loc
în cameră dublă superior
parter - fără balcon
yy aer condiţionat

HOTEL APOLLO



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la 100 m de Gara CFR şi
300 m de mare.
Adresa: Hotel Apollo, staţiunea Neptun, cod
905550, jud. Constanța.

Dotări generale:
restaurant, parcare proprie - în limita disponibilităţilor, internet - wireless (în spaţiile comune şi în camere), păstrare obiecte de valoare, lifturi, salon de mic
dejun cu terasă, bar de zi, parter şi 5 etaje.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu
duș, balcon - la camerele de la etaj, parchet laminat.
Număr total camere: 341 - Camerele sunt dispuse
pe 3 corpuri.
Duble: 331 - duble superioare. Toate camerele au
balcon, excepţie făcând cele de la parter.
Apartamente: 5 - Apartamentele sunt situate la
etajul 5.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pacheţele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii: Contra cost: Servicii de spălătorie / călcătorie; închiriere jocuri de divertisment: şah, table, cărţi.
Servicii masă: Micul dejun în sistem bufet suedez se
acordă în salonul de mic dejun al hotelului.
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Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 20.00 Lei/ zi/ persoană;
Facilităţi copii: (în camera cu 2 adulţi):
Capacitatea camerei duble este de maxim 2 adulţi
şi 2 copii.
Cazarea este gratuită când copiii folosesc acelaşi
pat cu părinţii.
- un copil 0 - 6.99 ani beneficiază de cazare gratuită
şi mic dejun, fără pat suplimentar. al doilea 0 - 6.99
ani achita pat suplimentar.
- un copil cu vârsta cuprinsă între 7 - 11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achita 50% mic
dejun, fără pat suplimentar asigurat; al doilea copil
cu vârsta cuprinsă între 7 - 11.99 ani achita pat suplimentar şi mic dejun.
- un copil cu vârsta cuprinsă între 12 - 17.99 ani achita 100% mic dejun, fără pat suplimentar asigurat; al
doilea copil cu vârsta cuprinsă între 12 - 17.99 achita pat suplimentar şi mic dejun integral.
În cazul în care într-o cameră dublă se cazează 2
copii se achita obligatoriu un pat suplimentar .
Adultul suplimentar în apartament achita suma de
57.50 lei/zi.
Hotelul nu dispune de pătuţuri pentru copii.
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lina în mare.

66,00 lei

NEPTUN

Tarife începând de la

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă standard
yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

Q HOTEL



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Poziţionarea sa în aproprierea Gării Neptun reprezintă un atu pentru turişti, iar plaja situată
la numai 300 m de hotel este una dintre cele
mai frumoase plaje din staţiune.
Adresa: Q Hotel, staţiunea Neptun, cod
905550, jud. Constanța.
Q Hotel dispune de toate facilităţile necesare
pentru petrecerea vacanţei de vară, asigurând
relaxarea mult dorită într-un ambient plăcut
şi răcoros.

Dotări generale:
restaurant, parcare proprie, loc de joacă pentru copii, internet-wireless gratuit, păstrare obiecte de valoare, bar, grădină, foişor cu barbeque, terasă, spaţiu
pentru bagaje.
Săli de conferinţă: 2 - capacitate maximă 50 locuri fiecare.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV - LCD, minibar,
baie cu dus, balcon, internet - wireless. Camerele
Duble Standard dispun de mobilier recondiţionat,
iar Camerele Duble Superior dispun de mobilier nou!
Număr total camere: 103
Duble: 91 - dintre care 56 camere duble standard şi
35 camere duble superior.
Apartamente: 12 - dintre care 7 apartamente standard şi 5 apartamente superior. Apartamentul este
compus din dormitor spaţios şi living cu canapea
extensibilă.
Observaţii: Se acceptă animale de companie de talie
mică pentru care se vor achita 36.00 Lei / noapte /
animal de companie.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul hotelului,
categoria 3 stele, micul dejun în sistem bufet sue-

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

dez, prânzul şi cina în sistem bonuri valorice.
Valoarea mesei cuprinse în catalog:
Mic Dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 55.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 55.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă pentru copii
Prânz şi cina:
- copiii 0 - 11.99 ani achita 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în camera cu 2 adulţi):
CAMERĂ DUBLĂ
Capacitate maximă: 2 adulţi şi 2 copii 0 - 11.99 ani
sau 2 adulţi şi 1 copil 0 - 11.99 ani + 1 copil 12 17.99 ani.
- 1 copil cu vârsta între 0 - 6.99 ani beneficiază de
gratuitate la cazare, fără pat suplimentar;
- 1 copil cu vârsta între 7 - 11.99 ani achita 42.00 Lei
/ zi, fără pat suplimentar; Al doilea copil 0 - 11.99
ani achita 72.00 Lei / zi, pat suplimentar asigurat.
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 12 - 17.99 ani se va
taxa la fel ca un al treilea adult în cameră şi anume
96.00 Lei / zi, pat suplimentar asigurat.
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Dacă cei doi adulţi din cameră au micul dejun inclus,
copiii au şi ei mic dejun inclus.
Se acceptă un singur pat suplimentar în cameră.
APARTAMENT
Capacitate maximă: 4 persoane.
- 1 copil cu vârsta între 0 - 6.99 ani beneficiază de
gratuitate la cazare; al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 6.99 ani achita 42.00 Lei / zi.
- 1 copil cu vârsta între 7 - 11.99 ani achita 42.00 Lei
/ zi; al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 7 - 11.99
ani achita 72.00 Lei / zi.
- doi copii cu vârsta cuprinsă între 12 - 17.99 ani vor
achita 96.00 Lei / zi / copil.
- al 3-lea şi al 4-lea adult achita 96.00 Lei / zi / adult.
Apartamentul dispune de canapea extensibilă şi nu
se poate introduce pat suplimentar.
Dacă cei doi adulţi din apartament au micul dejun
inclus, a 3-a şi a 4-a persoana au şi ele mic dejun
inclus.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber, piscina copii, jacuzzi, şezlonguri în limita locurilor disponibile.
Plaja: Largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.
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63,25 lei

NEPTUN

Tarife începând de la

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă parter fără balcon
yy aer condiţionat

HOTEL TOMIS



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul Tomis face parte din grupul turistic
Samaa Hotels şi este amplasat într-o oază de
verdeaţă şi se află la doar 150 m de plajele cu
nisip fin. Amplasamentul, confortul camerelor
şi serviciile de bună calitate recomandă hotelul pentru o vacanţă relaxantă la malul Mării
Negre.
Adresa: Hotel Tomis, strada Trandafirilor, cod
905550, staţiunea Neptun, jud. Constanța.

Dotări generale:
Parcare proprie - gratuită în limita locurilor disponibile, internet - wireless gratuit în spaţiile comune,
păstrare obiecte de valoare
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu dus, internet wireless gratuit, uscător de păr
Număr total camere: 96
Duble: 93 - Toate camerele au balcon, excepţie făcând cele de la parter (19 duble) şi apartamentele.
Apartamente: 3
Observaţii: Hotelul nu are lift.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii: Contra cost: Servicii de spălătorie / călcătorie; închiriere jocuri de divertisment: şah, table, cărţi.
Servicii masă:
Micul dejun în sistem bufet suedez se acordă în salonul de mic dejun al hotelului.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 20.00 Lei/ zi/ persoană;

Facilităţi copii: (în camera cu 2 adulţi):
Capacitatea camerei duble este de maxim 2 adulţi
şi 2 copii.
Cazarea este gratuită când copiii folosesc acelaşi
pat cu părinţii.
- un copil 0 - 6.99 ani beneficiază de cazare gratuită
şi mic dejun, fără pat suplimentar; al doilea copil 0
- 6.99 ani achita pat suplimentar;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 7- 11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achita 50% mic
dejun, fără pat suplimentar asigurat; al doilea copil
cu vârsta cuprinsă între 7 - 11.99 ani achita pat suplimentar şi mic dejun;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 12 - 17.99 ani achita 100% mic dejun, fără pat suplimentar asigurat; al
doilea copil cu vârsta cuprinsă între 12 - 17.99 achita pat suplimentar şi mic dejun integral.
În cazul în care într-o cameră dublă se cazează 2
copii se achita obligatoriu un pat suplimentar .
Adultul suplimentar în apartament achita suma de
57.50 lei /zi.
Hotelul nu dispune de pătuţuri pentru copii.
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lina în mare.

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

HOTEL TRAIAN
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii Neptun,
lângă drumul de acces către plajă (La Steaguri), la aprox. 200 m de plajă.
Adresa: Hotel Traian, staţiunea Neptun, cod
905550, jud. Constanța.
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
Dotări generale:
parcare proprie, 3 nivele.
Dotări camere:
TV, minibar, baie cu duș, balcon - la camerele de la
etaj, orientare spre mare.
Număr total camere: 65
Duble: 65
Observaţii:
* La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pacheţele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei. Se acceptă animale de companie pentru care
este obligatorie prezentarea carnetului de sănătate
achitându-se o taxă de 30% din tariful unui loc de
cazare cu respectarea regulamentului de ordine interioară. Cazare se asigura numai la parter.

Servicii:
- incluse în tarif: informaţii turistice, trezirea turiştilor, păstrarea obiectelor de valoare, transmiterea
mesajelor.
- contra cost: servicii telefonice, fax, fotocopiere.
Servicii masă:
Masa se serveşte în sistem bufet suedez, în restaurantul 2D, categoria 3 stele:
Obiective turistice
Plaja: în golf, semiindiguita, largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

36,30 lei

NEPTUN

Tarife începând de la

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă parter

HOTEL DACIA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 150
m de plajă.
Adresa: Hotel Dacia, Aleea Steagurilor nr. 1,
staţiunea Neptun, cod 905550, jud. Constanța.
Hotelul Dacia se afla amplasat în zona centrală a staţiunii Neptun, la circa 150 m de plajă,
fiind extrem de apreciat datorită acestei poziţii
avantajoase.

Dotări generale: parcare proprie, internet -la recepţie,
păstrare obiecte de valoare, parter şi 3 nivele, bar.
Săli de conferinţă: 1
Dotări camere: TV, frigider, baie cu duș, balcon - la
camerele de la etaj.
Număr total camere: 176
Duble: 176 - camere cu două paturi, modernizate
în 2017.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pacheţele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: se acordă în restaurantul Hotelului Doina, mic dejun sub formă de bufet, prânz şi cina sub formă de bufet (dacă există minim 30 de turişti pentru
fiecare masă) sau meniu fix (cu 3 variante la alegere).
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 25.00 Lei/ zi/ persoană;
Prânz = 45.00 Lei/ zi/ persoană;
Cină = 45.00 Lei/ zi/ persoană;
Servicii masă copii:
- copiii 0- 14.99 ani achita 50% din tariful de adult;
- copiii peste 15 ani achita 100% tarif de adult.
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Facilităţi copii: (în camera cu 2 adulţi):
- maxim 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0- 14.99
ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar; dacă se solicita pat suplimentar, se va
achita 50% din valoarea unui loc de cazare.
- copilul cu vârsta cuprinsă între 15- 16.99 ani achita
70% din valoarea unui loc de cazare şi beneficiază
de pat suplimentar.
Într-o cameră dublă se asigură un singur pat suplimentar.
Tratament: se asigură în Policlinica Doina- Neptun.
Policlinica este complet renovată şi dispune de cabinete medicale moderne, piscina acoperită, laborator de analize medicale, sala de gimnastică, cabinet
cosmetic, microsauna.
Tratament balnear la Clinica Doina: electroterapie,
kinetoterapie şi hidroterapie, inhalaţii şi aerosoli, împachetări cu nămol cald, gimnastică, masaj,
geriatrie - pentru: boli reumatismale degenerative, reumatismale inflamatorii, boli diartritice, stări
posttraumatismale, boli ale sistemului nervos periferic, boli ginecologice, dereglări endocrine, boli dermatologice, tulburări respiratorii şi de altă natură.
Tratamente pentru întreţinere şi frumuseţe (cosmetică fata, corp, ultraviolete, drenaj limfatic, vibromasaj, aromoterapie, fitness), tratamente geriatrice la
Clinica Doina, cure cu Gerovital şi Boicil.
Tarife:
69.00 Lei- 2 proceduri/ zi/ persoană
92.00 Lei- 3 proceduri/ zi/ persoană
Tratamentul se recomanda pentru minim 5 zile. În
zilele de Duminică nu se efectuează proceduri de
tratament.
Plaja: în golf, semiîndiguită, largă, nisipoasă, intrare
lină în mare.

189

NEPTUN

Tarife începând de la

72,00 lei

/ persoană / noapte
loc în cameră dublă parter
yy aer condiţionat
yy bază de tratament

HOTEL DOINA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Hotel Doina este uşor accesibil, fiind situat în
zona centrală a staţiunii Neptun, la 100 m de
gară şi 300 m de plajă, înconjurat de o plăcută
şi relaxanta zona verde.
Adresă: Neptun, cod 905550, judeţul Constanța
Complexul DOINA surprinde printr-un interior elegant şi o excelentă baza de tratament
- Policlinica Doina. Aceasta şi-a dobândit de-a
lungul timpului renume internaţional pe deplin
meritat datorită miraculoaselor cure termale şi
antireumatismale realizate aici.

Dotări generale:
restaurant, parcare proprie -pazita, acces persoane
cu dizabilităţi, internet, păstrare obiecte de valoare,
schimb valutar, bar de zi, farmacie.
Săli de conferinţă: 4 - Europa - 300 de locuri, România - 100 de locuri, Tomis - 50 de locuri, Callatis
- 50 de locuri.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu dus, balcon -la
etaj, telefon.
Număr total camere: 320
Single: 51
Duble: 243 - dintre care 6 camere pentru persoane
cu dizabilităţi.
Apartamente: 26 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.
Observaţii:
La orice serviciu solcitat suplimentar faţă de pacheţele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
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Servicii masă:
se acordă în restaurantul propriu, mic dejun sub formă de bufet, prânz şi cina sub formă de bufet (dacă
există minim 30 de turişti pentru fiecare masă) sau
meniu fix (cu 3 variante la alegere).
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 25.00 Lei/ zi/ persoană;
Prânz = 45.00 Lei/ zi/ persoană;
Cina = 45.00 Lei/ zi/ persoană;
Servicii masă copii:
- copiii 0- 14.99 ani achita 50% din tariful de adult;
- copiii peste 15 ani achita 100% tarif de adult.
Facilităţi copii:
(în camera cu 2 adulţi):
- maxim 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0- 6.99 ani
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără
pat suplimentar; dacă se solicita pat suplimentar,
se va achita 50% din valoarea unui loc de cazare
cu mic dejun.
- maxim 2 copii cu vârsta cuprinsă între 7- 14.99

NEPTUN

ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar şi achita 50% din valoarea micului dejun;
dacă se solicita pat suplimentar, se va achita 50%
din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun.
- copilul cu vârsta cuprinsă între 15- 16.99 ani achita 70% din valoarea unui loc de cazare şi 50% din
valoarea micului dejun, pat suplimentar. asigurat.
Într-o cameră dublă se asigură un singur pat suplimentar.
Fitness/Wellness/Sport:
piscina acoperită -cu apa de mare, baza tratament.
Tratament:
se asigură în Policlinica Doina- Neptun. Policlinica este complet renovată şi dispune de cabinete
medicale moderne, piscina acoperită, laborator de
analize medicale, sala de gimnastică, cabinet cosmetic, microsauna.
Tratament balnear la Clinica Doina: electroterapie, kinetoterapie şi hidroterapie, inhalaţii şi
aerosoli, împachetări cu nămol cald, gimnastică, masaj, geriatrie - pentru: boli reumatismale degenerative, reumatismale inflamatorii, boli
diartritice, stări posttraumatismale, boli ale sistemului nervos periferic, boli ginecologice, dereglări endocrine, boli dermatologice, tulburări

respiratorii şi de altă natură.
Tratamente pentru întreţinere şi frumuseţe (cosmetică fata, corp, ultraviolete, drenaj limfatic, vibromasaj, aromoterapie, fitness), tratamente geriatrice la
Clinica Doina, cure cu Gerovital şi Boicil.

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

Tarife:
69.00 Lei- 2 proceduri/ zi/ persoană
92.00 Lei- 3 proceduri/ zi/ persoană
Tratamentul se recomanda pentru minim 5 zile. În zilele
de Duminică nu se efectuează proceduri de tratament.
Distracţie: club de animaţie.
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Tarife începând de la

72,00 lei

/ persoană / noapte
loc în cameră dublă etaj
yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii

HOTEL BÂLEA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

DESCRIERE

Hotel Bâlea din Neptun este situat la cca. 100
m faţă de staţia CFR Neptun şi la cca. 500 m
față de centrul staţiunii.
Adresa: Hotel Bâlea, staţiunea Neptun, cod
905550, jud. Constanța.

Dotări generale:
Parcare proprie, loc de joacă copii, păstrare obiecte
de valoare, 5 nivele, 2 lifturi, bar de zi cu o capacitate de 30 locuri.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV - LED, frigider, baie cu duș, balcon - la camerele de la etaj, internet - wi-fi, pardoseală din parchet sau mochetă.
Număr total camere: 320
Duble: 320
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pacheţele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
Micul dejun se acordă în salonul de mic dejun al
hotelului, în sistem bufet suedez.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 20.00 Lei / zi / persoană;
Facilităţi copii:
(în camera cu 2 adulţi):
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CAMERĂ DUBLĂ: capacitate maximă: 2 adulţi şi 2
copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 11.99 ani sau 2
adulţi şi 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 11.99
ani + 1 copil peste 12 ani.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 8.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat
suplimentar asigurat;
- copiii cu vârsta cuprinsă între 9 - 11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar
asigurat şi achită 50% din valoarea micului dejun
pentru un adult.
- copilul cu vârsta peste 12 ani achită 50% din valoarea unui loc de cazare, cu pat suplimentar asigurat
şi mic dejun integral.
Patul suplimentar reprezintă 50% din valoarea unui
loc de cazare.

Pent u ca orice vacanta ai
cumpara la EXIMTUR cu Bonus
Card, ai 12 rate fara dobanda!

NEPTUN

<..

itGarantiBank

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 sau
pentru
numerar,
alte banci: 1 %
Informaţii
și rezervări
NON-STOP
0364
803 888
*9977
(apel cu tarif normal)
din suma utilizata + 5 RON.
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JUPITER

JUPITER

Profil: Odihnă.
Relief: Litoral.
Climă: Temperat-continentală cu influenţe maritime.
Altitudine: 10 m.
Temperatură vara: 25° C.
Temperatură iarna: 5° C.
Cel mai apropiat oraş: Mangalia 8 km, Bucureşti
252 km, Cluj-Napoca 701 km, Timişoara 815 km, Sibiu 546 km, Baia Mare 800 km, Oradea 847 km, Arad
848 km, Suceava 561 km.
194

Factori de cură: Heliomarină, nămol sapropelic, tratamentul afecţiunilor reumatologice, dermatologice.
Cel mai apropiat aeroport: Mihail Kogălniceanu 65 km.
Alţi factori de atracţie turistică în zonă: Cetatea Callatis, Cetatea Histria, Cetatea Tomis, Delfinariul din Constanţa, Muzeul de Artă, Farul Genovez.

JUPITER
Hotel Diamant
Hotel Onix
Hotel Safir
Hotel Coral
Hotel Rubin
Hotel Agat
Hotel Topaz
Hotel Cristal
Hotel California

Hotel Opal
Hotel Rio
Hotel Delta
Hotel Capitol
Hotel Mimoza
Hotel Nalba
Hotel Iris
Hotel Camelia
Hotel Violeta

Hotel Meteor
Hotel Cometa
Hotel Olimpic
Hotel Atlas
Hotel Club Tismana
Hotel Scoica
Hotel Majestic III
Vila Elodie

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

143,00 lei

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă fără balcon
yy
yy
yy
yy

CLUB TISMANA ALL INCLUSIVE

DESCRIERE

Hotel Club Tismana se află în partea de nord a
staţiunii Jupiter, la 100 m de plajă.
Adresă: Hotel Club Tismana - staţiunea Jupiter,
cod 905502, jud. Constanța.
Hotelul TISMANA, plin de farmec şi culoare, construit în stilul Mănăstirii Tismana din Jud. Gorj,
se află situat pe malul lacului Tismana, la 100m
distanţă de plaja Mării Negre.
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
Restaurant, parcare proprie - gratuită (în limita locurilor disponibile), loc de joacă pentru copii, internet
- wireless în spaţiile publice, păstrare obiecte de valoare, bar de zi cu terasă, bisericuţă, cameră bagaje.
Tuturor turiştilor li se va pune la mână câte o brăţară
care pe toată perioada sejurului nu trebuie dată jos.
Săli de conferinţă: 2 - intre 20 şi 70 locuri dotate
cu TV plasmă, videoproiector, flipchart şi calculator,
acesta fiind opţional.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV - LCD, minibar, baie cu duș, balcon - la o parte din camere, telefon, pardoseala din
gresie, tâmplărie PVC.
Număr total camere: 224
Duble: 207
Apartamente: 17 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.
Nu se face diferenţa de preţ între etaj şi parter.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu

aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
teren sport



se acceptă animale de companie.
Taxa de litoral nu este inclusă în tarif, aceasta urmând a se încasa la recepţie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Facilităţi gratuite pentru pachet cu mic dejun sau
all inclusive la Hotel Club Tismana: loc de joacă pentru copii, piscină adulţi şi copii, şezlonguri şi umbrele
la piscină în limita locurilor disponibile, parcare auto
în limita locurilor disponibile, jocuri de divertisment:
şah, table, rummy, internet wireless (în spaţiile publice), teren volei, teren minifotbal, mese de ping-pong,
seif - păstrare valori, cameră bagaje, trezirea turiştilor la ora solicitată, acordarea de medicamente
şi materiale sanitare în cadrul primului ajutor, comenzi de taxi.
Facilităţi contra cost: Săli de conferinţe între 20 şi
70 locuri (dotate cu TV plasmă, videoproiector, flipchart cât şi calculator, acesta fiind opţional); servicii
de fax şi telefon; spălat şi călcat lenjerie; billiard.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul Tismana
categoria 3 stele, în sistem All Inclusive:

JUPITER

- mic dejun - bufet suedez
- prânz - bufet suedez
- cina - bufet suedez
- gustări - între orele 15.00 - 17.00 pentru pachet all
inclusive (produse de patiserie şi îngheţată)
- bar all inclusive - între orele 10.00 - 23.00, cu băuturi alcoolice şi răcoritoare de producţie indigenă
(bere, vin alb, vin roşu, băuturi spirtoase, sucuri, apă)
- bar all inclusive - cafea şi ceai între orele 08.00
- 17.00
Toţi clienţii trebuie să poarte pe mâna brăţara de
identificare primită la cazare. Brăţara trebuie purtată pe toată perioada sejurului.
Orele de servire a mesei:
Mic dejun: 08.00 - 9.30
Prânz: 12.30 - 14.00
Cina: 18.30 - 20.00
Facilităţi copii: (în cameră dublă / apartament cu
2 adulţi):
- maxim 2 copii până în 7 ani neîmpliniţi beneficiază
de gratuitate, fără pat suplimentar asigurat.
- maxim 2 copii între 7 - 12 ani neîmpliniţi vor achita
fiecare 50% din tariful de adult. În cameră dublă se
asigură un singur pat suplimentar. În apartament se
utilizează canapeaua extensibilă.
- 1 copil copil peste 12 ani achită în cameră dublă un

loc integral, cu pat suplimentar asigurat.
- 1 copil între 7 - 12 ani ani neîmpliniţi şi 1 copil peste
12 ani: primul copil achită 50% din valoarea unui loc
de cazare; al doilea copil achită un loc integral; în cameră dublă se asigură un singura pat suplimentar.
În apartament, copilul peste 12 ani sau al treilea
adult achită loc în cameră dublă cu balcon / fără
balcon cu all inclusive, în funcţie de tipul de aparta-

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

ment şi vor utiliza canapeaua extensibilă.
Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber - adulţi, piscina pentru copii, teren de tenis vis-a-vis de hotel (contra cost), teren de
minifotbal şi volei, tenis de masă.
Obiective turistice:
Plaja: Nisipoasă, cu intrare lină sau puţin abruptă
în mare, cu pietre mici, în golf îndiguit.
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Tarife începând de la

72,00 lei

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă standard
yy
yy
yy
yy

HOTEL CAPITOL



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, pe malul
mării, 90% din camere au vedere la mare!!
Adresă: Hotel Capitol, staţiunea Jupiter, cod
905502, jud. Constanța.
Complexul Capitol este construit într-o poziţie
unică în sudul litoralului, vă aşteaptă cu servicii
şi dotări de înaltă calitate.
Fie că îţi doreşti o escapadă de weekend sau un
sejur la mare, Hotel Capitol te aşteaptă !!!
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aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
program de animaţie

Dotări generale:
restaurant, parcare proprie -80 locuri, loc de joacă
pentru copii -exterior şi Grădiniţa din incinta hotelului-acces gratuit pentru cei mici, internet -WI-FI gratuit (în spaţiile publice), animalele de companie acceptate, păstrare obiecte de valoare, 13 etaje, 3 lifturi,
lobby bar Breeze (deschidere panoramică spre mare),
internet Caffe, clubul de jocuri X-Box Inside, în incinta
hotelului pentru recreere şi divertisment.
Săli de conferinţă: 2 - Sala Verde: capacitate - 50
locuri şi Sala Club: capacitate - 80 locuri. Dotări: videoproiector, flipchart, TV, DVD.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu dus, balcon,
două paturi, telefon, pardoseala din parchet cu covoraşe, plasa insecte.
Număr total camere: 208
Duble: 208 - dintre care 197 camere duble standard
şi 11 camere duble superior. Camerele duble superior dispun de pat matrimonial şi canapea extensibilă
şi nu au vedere la mare.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pache-

tele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
REPARTIZAREA CAMERELOR SE FACE DE CĂTRE
RECEPŢIA HOTELULUI
Este permisă cazarea cu animale de companie (de
talie mică şi medie) - se achită - 45 Lei/ zi/ animal
de companie.
La cazarea în hotel, se va achita o garanţie de 50.00
Lei/persoană (numerar), garanţie ce va fi restituită
în momentul plecării, după predarea la Recepție a
braţărilor aferente pachetului achiziţionat şi predarea camerei.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Incluse în tarif: informaţii turistice, păstrare bunuri
de valoare în seiful hotelului.
Servicii masă:
se acordă în Restaurantul Capitol categoria 3 stele:
Pachetul Cazare include: (01.06.2019-30.06.2019
şi 01.09.2019 - 15.09.2019) cazare, acces gratuit la
locuriile de joacă pentru copii - Gradinița din incinta
hotelului şi Kiddo Play- loc de joacă special amenajat pentru cei mici în aer liber (în limita disponibilităţii), wi fii gratuit în spaţiile publice, acces gratuit
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la piscină exterioară şi jacuzzi a hotelului (în imita
disponibilităţii);
Servicii cu plată: Aer Condiționat - 10 lei/noapte, Parcare: 4 lei/ zi, X-box- 15 lei/oră, Internet - 10 lei/oră.
(se achită doar la receptie - aceste servicii cu plată
se percep doar în perioada în care se valorifică doar
servicii de cazare fără masă mai precis în perioada:
01.06.2019-30.06.2019 şi 01.09.2019 - 15.09.2019)
Pachetul cu mic dejun include: cazare, mic dejun
(bufet suedez), acces gratuit la locuriile de joacă pentru copii - Gradinița din incinta hotelului şi Kiddo Playloc de joacă special amenajat pentru cei mici în aer
liber (în limita disponibilităţii), acces gratuit la Clubul
de jocuri video X-Box Inside (în limita disponibilităţii),
acces gratuit Internet Caffe (în limita disponibilităţii),
wi-fi gratuit în spaţiile publice, parcare gratuită şi deasemenea acces gratuit la piscină exterioară şi jacuzzi
a hotelului (în imita disponibilităţii);
Pachetul cu demipensiune include: cazare, mic
dejun şi cina (bufet suedez), băuturi alcoolice şi
non-alcoolice incluse doar în timpul meselor, în
restaurantul hotelului, acces gratuit la locuriile de
joacă pentru copii - Grădinița din incinta hotelului
şi Kiddo Play- loc de joacă special amenajat pentru
cei mici în aer liber (în limita disponibilităţii), acces
gratuit la Clubul de jocuri video X-Box Inside (în limita disponibilităţii), acces gratuit Internet Caffe (în
limita disponibilităţii), wi fii gratuit în spaţiile publice, parcare gratuită şi de asemenea acces gratuit
la piscină exterioară şi jacuzzi a hotelului (în limita
disponibilităţii);
Pachetul cu all Inclusive include: cazare cu mic dejun, prânz şi cina (bufet suedez), băuturi alcoolice
şi non-alcoolice incluse atât în timpul meselor în restaurantul hotelului cât şi în afară meselor la barurile special amenajate, gustări diverse în intervalul
16.30-18.00, acces gratuit la locurile de joacă pentru
copii - Grădinița din incinta hotelului şi Kiddo Play loc de joacă special amenajat pentru cei mici în aer
liber (în limita disponibilităţii), acces gratuit la Clubul
de jocuri video X-Box Inside (în limita disponibilităţii),
acces gratuit Internet Caffe (în limita disponibilităţii),
wi-fi gratuit în spaţiile publice, parcare gratuită, acces
gratuit la piscină exterioară a hotelului cu umbrele şi
şezlonguri (în imita disponibilităţii) şi jocuri de divertisment: şah, table, rummy, cărţi de joc.
Restaurantul hotelului vă pune la dispoziţie un meniu
variat de produse culinare din bucătăria tradiţională
şi internaţională (supe, ciorbe, gustări, salate, garnituri, paste, preparate la grătar, pește, deserturi etc.).
Micul dejun este servit în intervalul 07:00-09:30, prânzul este servit în intervalul 13:00-15:30, cina este servită în intervalul 19:00-21:30, iar gustările, vor fi servite între orele 16:30-18:00, în locuri special amenajate.
Băuturile non-alcoolice: răcoritoare, apă, ceai, cafea,
servite la draft şi băuturile alcoolice bere la draft,
şi vin la draft, se servesc la barul restaurantului în
timpul meselor şi între mese la celelalte baruri amenajate în hotel (barul din recepţia hotelului - Breezze
şi barul special amenajat lângă piscină pentru all inclusive). În vecinătatea piscinei mai există o terasă,
unde servirea se face a la carte şi produsele nu sunt
incluse în pachetele achiziţionate.

COMPLEXUL ÎŞI REZERVĂ DREPTUL DE A DECIDE
ASUPRA SORTIMENTELOR DE BĂUTURI ŞI ALIMENTE PE CARE LE VA OFERI TURIŞTILOR ÎN SISTEMUL
ALL INCLUSIVE.
Este obligatorie purtarea brăţării de identificare (primită la recepţia hotelului), pe toată perioada sejurului, pentru toate pachetele.
Întodeauna în prima zi de cazare se intră cu cina, iar
în ziua plecării se iese cu micul dejun!
În momentul check-out-ului turiştii trebuie să predea la recepţie şi brațările de identificare primite
la check-in.
Facilităţi copii:
(în camera cu 2 adulţi)
CAZARE
DUBLĂ STANDARD
- un copil cu vârsta cuprinsă între 0- 9.99 ani, beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar
sau achita 54.00 Lei/ zi, cu pat suplimentar asigurat;
al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 0- 9.99 ani
achita 18.00 Lei/ zi, fără pat suplimentar sau 54.00
Lei/ zi cu pat suplimentar asigurat;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 10- 13.99 ani achita 54.00 Lei/ zi- pat suplimentar asigurat;
- un copil cu vârsta peste 14 ani achita 54.00 Lei/
zi- pat suplimentar asigurat;
- doi copii (1 copil 0-9.99 ani + 1 copil 10-13.99 ani )
: copilul cu vârsta cuprinsă între 0- 9.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar , iar
copilul cu vârsta cuprinsă între 10- 13.99 ani achita
54.00 Lei/ zi- pat suplimentar asigurat;
DUBLĂ SUPERIOR
- un copil cu vârsta cuprinsă între 0- 9.99 ani, beneficiază de gratuitate la cazare; al doilea copil cu
vârsta cuprinsă între 0- 9.99 ani achita 18.00 Lei/ zi;
- doi copii cu vârsta cuprinsă între 10- 13.99 ani
achita fiecare 50% din tariful pentru un adult;
- doi copii peste 14 ani sau 2 adulţi achita fiecare
100% tarif de adult;
- doi copii (1 copil 0-9.99 ani + 1 copil 10-13.99 ani): copilul cu vârsta cuprinsă între 0- 9.99 ani beneficiază de
gratuitate la cazare, iar copilul cu vârsta cuprinsă între
10- 13.99 ani achita 50% din tariful pentru un adult;
CAZARE ŞI MASĂ
DUBLĂ STANDARD
- un copil cu vârsta cuprinsă între 0- 9.99 ani, beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, fără pat supli-
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mentar sau achita 54.00 Lei/ zi, cu pat suplimentar
asigurat; al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 09.99 ani achita 25% din tariful pentru un adult (pat
suplimentar inclus, la cerere);
- un copil cu vârsta cuprinsă între 10- 13.99 ani achita 50% din tariful pentru un adult- pat suplimentar
asigurat;
- un copil cu vârsta peste 14 ani achită 100% tarif
de adult- pat suplimentar asigurat;
- doi copii (1 copil 0-9.99 ani + 1 copil 10-13.99 ani): copilul cu vârsta cuprinsă între 0- 9.99 ani beneficiază de
gratuitate la cazare şi masă, fără pat suplimentar, iar
copilul cu vârsta cuprinsă între 10- 13.99 ani achita 50%
din tariful pentru un adult - pat suplimentar asigurat;
DUBLĂ SUPERIOR
- un copil cu vârsta cuprinsă între 0- 9.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi masă;
- al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 0- 9.99 ani
achită:
12.00 Lei/ zi- mic dejun;
30.00 Lei/ zi- demipensiune;
48.00 Lei/ zi- all inclusive
- doi copii cu vârsta cuprinsă între 10- 13.99 ani achită:
24.00 Lei/ zi/ copil- mic dejun;
60.00 Lei/ zi/ copil- demipensiune;
96.00 Lei/ zi/ copil- all inclusive
- doi copii cu vârsta peste 14 ani sau 2 adulţi achită;
48.00 Lei/ zi/ persoana- mic dejun;
120.00 Lei/ zi/ persoana- demipensiune;
192.00 Lei/zi/ persoana- all inclusive
- doi copii (1 copil 0-9.99 ani + 1 copil 10-13.99 ani):
copilul cu vârsta cuprinsă între 0- 9.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, iar copilul 1013.99 ani achită:
24.00 Lei/ zi/ copil- mic dejun;
60.00 Lei/ zi/ copil- demipensiune;
96.00 Lei/ zi/ copil- all inclusive
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber -(adulţi şi copii), acces gratuit,
tenis de masă, biciclete (în limita disponibilităţii).
Distracţie: remi, şah, table, cărţi de joc.
În weekend-uri, echipa de scafandri a hotelului poate oferi copiilor noţiuni de bază şi experienţe unice
de scufundări, în piscina hotelului, în mod gratuit.
Obiective turistice:
Plaja: nisipoasă, cu intrare lână sau puţin abruptă
în mare, cu pietre mici, în golf îndiguit.
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Tarife începând de la

74,75 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

HOTEL MAJESTIC III

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la graniţa dintre staţiunea
Jupiter şi staţiunea Neptun, la 150 m de plajă.
Adresă: Hotel Majestic III, staţiunea Jupiter, cod
905502, jud. Constanța.
Hotelul MAJESTIC JUPITER a fost complet renovat şi pune la dispoziţia turiştilor toate condiţiile
necesare pentru petrecerea unei vacanţe de vis
la malul Mării Negre.
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Dotări generale:
Restaurant, parcare proprie - gratuită (în limita locurilor disponibile), loc de joacă pentru copii, internet
- wireless în zona recepţiei (acces gratuit), cameră
bagaje, terasă, grădină de vară, bar de zi, foişor.
Săli de conferinţă: 3 - cu capacitate de 80, 50 şi 20
locuri. Dotări: aer conditonat, conexiune internet,
videoproiector, flipchart, ecran de proiecţie.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, parchet.
Număr total camere: 182
Duble: 174 - Camerele dispun de două paturi sau
pat matrimonial.
Apartamente: 8 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
- ESTE OBLIGATORIE PURTAREA BRAŢĂRILOR PRIMITE LA CHECK-IN PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIILE COMANDATE.
- SEVICIILE VOR FI OFERITE PENTRU NUMĂRUL DE
ADULŢI ŞI COPII DECLARAŢI ÎN REZERVARE. PER-



SOANELE NEDECLARATE VOR FI ÎNCASATE LA
RECEPŢIE CONFORM TARIFULUI AFIŞAT ÎN ZIUA
CAZĂRII.
- ESTE RECOMANDAT CĂ BUNURILE DE VALOARE SĂ FIE PĂSTRATE ÎN SEIFUL DE LA RECEPŢIE.
HOTELUL NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU
EVENTUALELE PROBLEME APĂRUTE (furtul din cameră).
HOTELUL NU ACCEPTĂ CAZAREA CU ANIMALE DE
COMPANIE.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
SERVICII GRATUITE: Piscina cu şezlonguri şi umbrele; Accesul la piscina hotelului este GRATUIT
NUMAI PENTRU CLIENŢII HOTELULUI în intervalul
orar 08.00 - 18.00. Şezlongurile sunt oferite în limita
disponibilităţii.
Parcare auto (în limita locurilor disponibile). Hotelul nu percepe taxă pentu parcare şi nici nu reţine
locuri de parcare pentru turişti şi nu îşi asumă
răspunderea pentru eventualele probleme apărute (furtul din maşini, deteriorarea acestora în
parcare, etc.); Internet wireless în zona recepţiei;
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sub formă de bufet (pentru un minimum de 50 de
persoane) sau de meniu fix cu servire la masă (pentru un număr mai mic de 50 persoane).

Seif păstrare valori la recepţie; Camera bagaje;
Informaţii turistice; Loc de joacă pentru copii;
Birou pentru clienţi dotat cu PC şi imprimantă;
Rezervarea biletelor la spectacole, teatru, Parc
Aventura Land; Informaţii despre starea vremii;
Trezirea turiştilor la ora solicitată; Transmiterea
de mesaje; Predarea corespondentei turiştilor;
Asigurarea de ziare, reviste în recepţie; Comenzi
taxi; Şah, table, rummy, cărţi de joc.
Servicii masă:
Se acordă în Restaurantul Majestic, categoria 3 stele.
Demipensiune (mic dejun + gustare + prânz sau
cina; băuturi incluse)
Suplimentul demipensiune (60 Lei / persoana / zi)
este obligatoriu în perioada 28.06 - 18.07.2019 şi
26.08 -31.08.2019.
All-inclusive (mic dejun + gustare + dejun (băuturi
incluse) + gustare + cina (băuturi incluse)
Suplimentul all inclusive (120.00 Lei / persoana /
zi) este obligatoriu în perioada 19.07 - 25.08.2019.

Program de masă:
- mic dejun 07.00 - 10.00 (include: apă, suc, ceai, cafea)
- gustare 11.00 - 12.00 (produse de patiserie,diverse)
- dejun 13.00 - 15.00 (include:băuturi non-alcoolice:
apă, suc, ceai, cafea; băuturi alcoolice: bere draft,
vin de masă draft - alb / roşu, lichior, vodcă)
- gustare 17.00 - 18.00 (produse de patiserie, diverse)
- cina 19.00 - 21.00 (include băuturi non-alcoolice:
apă, suc, ceai, cafea, băuturi alcoolice: bere draft, vin
de masă draft – alb / roşu, lichior, vodcă)
Aceste băuturi incluse pot fi servite la barul restaurantului în timpul programului de masă (dejun 13:00
- 15:00 şi cină 19:00 - 21:00)
Băuturile non-alcoolice şi berea draft, pot fi servite
în locurile special amenajate între orele:
10.00 - 19.00 pentru pachetele all inclusive
10.00 - 13.00 pentru pachetele cu demipensiune
Mesele se vor asigura în sistem bufet pe perioada
sezonului (iulie, august).
În lunile mai, iunie şi septembrie masa se va servi

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

Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi);
- infant 0 - 2 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate
la cazare şi masă, în funcţie de pachetul achiziţionat
de adult (fără pat suplimentar asigurat);
- primul copil 2 - 10 ani neîmpliniți - beneficiază de
gratuitate la cazare şi masă în funcţie de pachetul
achiziţionat de adult (fără pat suplimentar asigurat);
- al doilea copil 2 - 10 ani neîmpliniţi - achită serviciile de masă şi pat suplimentar.
- primul copil 10- 14 ani neîmpliniţi - achită serviciile de masă. Dacă sunt 2 copii - obligatoriu un pat
suplimentar;
- copiii peste 14 ani (sunt consideraţi adulţi) - achită
serviciile de masă şi 1 pat suplimentar.
- Numărul maxim de copii admis în camerele duble
este de 2 copii.
- Numărul maxim de paturi suplimentare care pot fi
introduse în camerele duble este de 1 pat.
Turiştii sunt obligaţi să certifice vârsta copiilor printr-un act de identitate la check-in.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber - acces
gratuit.
Distracţie: Şah, table, rummy, cărţi de joc.
Obiective turistice:
Plaja: Nisipoasă, cu intrare lină sau puţin abruptă
în mare, cu pietre mici, în golf îndiguit.

201

JUPITER

Tarife începând de la

228,00 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy
yy
yy
yy

HOTEL DELTA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la 50 m de mare.
Adresă: Hotel Delta, Jupiter, cod 905502, jud.
Constanța
Situat în staţiunea Jupiter la numai 50 de metri
de plajă, hotelul Delta se distinge prin calitatea şi
diversitatea serviciilor oferite în cadrul unui complex hotelier în care regăsiţi confortul şi relaxarea
unui sejur ideal.

Dotări generale:
Restaurant - aer condiţionat, parcare proprie, loc
de joacă pentru copii, internet - în spaţiile comune,
restaurant - terasă cu spectacole, piano bar, pizzerie - cuptor cu lemne, restaurant italian, restaurant
Fish & Grill, baby-land, plajă privată.
Săli de conferinţă: 5
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu
duș, balcon, internet - wireless, telefon.
Număr total camere: 279
Duble: 274 - camere cu pat matrimonial sau două
paturi.
Apartamente: 5 - apartamentul este compus din
living şi dormitor. Se valorifica doar cu servicii de
masă - Pensiune Completă.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.Nu
se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Gratuităţi, discount-uri şi facilităţi suplimentare:

202

aer condiţionat
loc de joacă copii
program de animaţie
plajă proprie

- Intrare gratuită şi şezlong cu umbrelă (în limita disponibilităţilor), la piscina Hotelului California;
- Intrare gratuită la saună şi jacuzzi la Hotel California;
- 2 şezlonguri gratuite / cameră cu umbrelă pe plaja
Copiilor, pe plaja Jupiter şi pe plaja California pentru
toţi turiştii cazaţi în hotelurile Grupului CoHotels,
în condiţiile rezervării acestora exprimând optinunea de plajă pentru întreg sejurul (la consierge); La
fiecare din cele trei plaje turiştii beneficiază de dj
şi echipe de animatori, care vor umple momentele
petrecute la soare cu jocuri şi concursuri captivante;
- Aqua gym gratuit dimineaţa pe Plajă Jupiter, iar
după-amiază la piscina hotelului California
- Restaurant Delta (All Inclusive) - Orchestră live, solişti, trupe de dansatori, momente comice şi de magie,
animatori, într-un cuvânt spectacol seară de seară;
- Restaurant California (All Inclusive) - atmosferă
romantică, muzica live, în fiecare seară la terasa
piscinei cu vedere la mare;
Restaurant „Cucina Italiana” – a-la-carte - bucătăria
mediteraneană, canzonetele italiene, cuptorul de
pizza cu lemne, toate într-o grădină atent amenajată. – serviciu cu plată;
- Restaurant Fish & Grill – a-la-carte – În acordurile

JUPITER
pianului, pe malul mării. – serviciu cu plată;
- Internet Wifi gratuit;
- Internet Cafe, Xbox şi PS3 Club. - serviciu cu plată;
Clubul Copiilor - TOTUL GRATUIT pentru turiştii Cohotels
Casa cu Poveşti - pe scenă de sub cupola teatrului
din parcul „Baby Land” vor fi prezentate zilnic spectacole interactive de teatru pentru copii, susţinute
de eroi din basme şi personaje din desene animate.
Atelierul de Creaţie - într-un spaţiu special amenajat,
animatori profesionişti îi vor introduce pe copii în fiecare zi în tainele modelajului, picturii, artei origami.
O expoziţie va reuni, săptămânal, cele mai reuşite
creaţii ale micilor cursanţi.
Şcoala de Teatru - pentru toţi copiii pasionaţi de
actorie, o trupă de profesionişti va susţine zilnic cursuri de iniţiere în acest univers fascinant. Un spectacol săptămânal, va da ocazia punerii în practică
a celor învăţate.
Plaja Copiilor - o întreagă plajă aparţinând grupului
Cohotels este amenajata cu mini-piscine, tobogane,
jocuri gonflabile. O echipă de animatori profesionişti se va dedica organizării jocurilor şi concursurilor pentru cei mici. Pe lângă amenajările de plajă,
special pentru mămici, tătici şi bunici vor fi puse la
dispoziţie jocuri de table şi şah.

Parcul copiilor - în singurul parc de distracţii pentru copii din Sudul litoralului, sunt instalate noile modele de tobogane, plase elastice, curse cu
obstacole. În fiecare seară, petrecerile tematice
îi vor avea ca invitaţi speciali pe Batman, Spiderman, zâna Ariel şi mai vechii eroi din povestiriile
cu piraţi şi indieni.
Grădiniţa cu program de babysitting - locul în care
îţi poţi lăsa copilul sub atentă supraveghere a educatorilor hotelului.
Servicii masă: ALL INCLUSIVE
Mic dejun (07.30-10.00), gustare (10.00-12.30),
prânz (12.30-15.00), gustare (15.00-19.00) şi cina
(19.00-21.30) bufet.
Băuturile alcoolice şi non-alcoolice incluse se pot
servi, astfel:
Baruri restaurante: apă, sucuri, cafea, ceai, bere
draft, vin alb/roze/roşu draft, băuturi alcoolice în
timpul programului de masă.
Baruri plaje: apă, sucuri, cafea, ceai, bere draft în
intervalul 07.00-19.00.
Piano Bar: apă, sucuri, cafea, ceai, bere draft, vin
alb/roze/roşu draft, băuturi alcoolice în intervalul
08.00-24.00.
Bar piscina California: apă, sucuri, cafea, ceai, bere
draft, vin alb/roze/roşu draft, băuturi alcoolice în
intervalul 08.00-24.00.

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

Băuturi alcoolice incluse: whiskey, vodka, vermut
alb/roşu, cremă de whiskey, gin, digestiv.
Gustare dimineaţa : fructe, fursecuri, crostata,
chec etc.
Gustare după-amiaza: pizza, hot-dog, îngheţată, gogoşi, porumb fiert, fructe.
** La sejur de minim 5 nopţi, turiştii beneficiază gratuit de spectacole la Teatrul de Vară Jupiter: săptămânal - un concert, o piesă de teatru şi o piesă de
teatru pentru copii (1 iulie - 31 august), 2 bilete la
Paradis Land - parc de aventură şi 2 intrări la Galaxy
WaterPark Jupiter.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
CAMERĂ DUBLĂ
- maxim 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 11.99 ani
beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, cu 1 pat
suplimentar gratuit / cameră.
- copiii peste 12 ani achită integral valoarea unui loc
de cazare și masă şi beneficiază de pat suplimentar.
APARTAMENT
Capacitate maximă: 4 persoane.
- pentru a 3-a și a 4-a persoană (adult sau copil) se
va achita 180.00 Lei/ noapte/ persoană.
Obiective turistice:
Plaja: Nisipoasă, cu intrare lină sau puţin abruptă
în mare, cu pietre mici, în golf îndiguit.
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Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat

HOTEL METEOR



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii Jupiter, între hotelurile Cometa şi Capitol, la 20 m de plajă.
Adresă: Hotel Meteor, staţiunea Jupiter, cod
905502, jud. Constanța.
Amabilitatea şi ospitalitatea au fost dintotdeauna
două trăsături de caracter reprezentative pentru
romani, iar Hotel METEOR doreşte să demonstreze acest lucru celor care îl vizitează.
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Dotări generale:
restaurant -300 locuri (modernizat), parcare proprie,
internet -priza şi wi-fi, păstrare obiecte de valoare,
parter şi 8 etaje, 3 lifturi, bar de zi, terasa- 96 locuri,
braserie pe plajă (96 locuri), spaţii verzi amenajate
cu scaune, mobilier de grădină şi umbrele, şezlong
şi umbrelă de plajă contra cost, scaun special de
copii pentru servit masa în restaurant.
Săli de conferinţă: 1 - o sală cu capacitate de 150
locuri dotată cu: flipchart, videoproiector, aer condiţionat, sonorizare, laptop, wi-fi.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu cadă -in garsoniere, baie cu dus -in camerele duble, balcon
-(10 camere nu au balcon), mobilier de balcon
(măsuţe cu 2 scaune), pardoseala din gresie, tâmplărie PVC şi geam termopan, protecţie antiinsecte, mobilier nou.
Toate camerele au vedere laterală spre mare.

Număr total camere: 223
Duble: 214
Garsoniere: 9 - garsoniera dispune de un pat matrimonial şi o canapea extensibilă.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pacheţele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se admit animale de companie.
Ziua hotelieră începe la ora 18.00 şi se încheie la
ora 12.00.
Este INTERZIS :
Utilizarea oricăror aparate electrice pentru prepararea hranei, încălzirea apei, etc;
Utilizarea oricăror maşinii de gătit / aparate cu flacăra deschisă;
Prepararea hranei în cameră;
Păstrarea obiectelor de valoare şi valorilor în alte
locuri decât în seiful de la recepţie;
Primirea în camera a altor persoane decât cele declarate la recepţie;
Depăşirea orelor de vizită. Intervalul de vizită este
08.00 – 22.00.

Servicii:
Servicii fără plată :
- Păstrarea obiectelor de valoare în seiful de la recepţie. Hotelul este exonerat de răspundere în cazul
în care turiştii păstrează obiectele de valoare şi valorile în alt loc (camera, maşina, etc) decât în seiful
de la recepţie;
- Asigurarea la cerere a jocurilor de table, remi;
- Primirea şi predarea corespondenţei;
- Furnizarea de informaţii turistice, informaţii CFR,

informaţii transport auto;
- Transmisii fax naţional maxim două pagini;
- Acces la un sistem cu ieşire la internet (între 15 şi
30 minute în funcţie de solicitări);
- Trezirea turiştilor;
- Internet Wi – Fi.

Micul dejun se asigura în varianta bufet numai
dacă la masă se vor înscrie minim 40 persoane.
Până la atingerea numărului de 40 de persoane
micul dejun se asigura „a la carte” şi se plăteşte
cu bonuri valorice.

JUPITER

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Distracţie: parc de joacă pentru copii.
Servicii masă:
se asigura în regim bufet suedez pentru micul
dejun şi „a la carte” pe bază de bonuri valorice
(pentru toate mesele – mic dejun, prânz, cina).

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

Obiective turistice:
Plaja: nisipoasă, cu intrare lână sau puţin abruptă
în mare, cu pietre mici.
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Tarife începând de la

318,59 lei

persoană / sejur 7 nopți /
loc în cameră dublă
standard în Hotel Nalba
yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii

HOTEL IRIS- NALBA- MIMOZA

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Complexul este situat în centrul staţiunii, vis-a-vis
de hotel Meteor, la 100 m de plajă.
Adresă: Hotel Iris-Nalba-Mimoza, staţiunea Jupiter, cod 905502, jud. Constanța.
Complexul IRIS- NALBA- MIMOZA din staţiunea
Jupiter, atrage prin farmecul grădinilor interioare,
original amenajate, care conferă un loc propice
pentru relaxare.

Dotări generale:
restaurant -Antik, parcare proprie -gratuita (în limita locurilor disponibile), loc de joacă pentru copii,
internet -wireless (pe terasa restaurantului), păstrare obiecte de valoare, fiecare hotel are parter şi
2 etaje, bar de zi.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu cadă -in camerele cu 2 paturi, baie cu dus -in camerele cu pat matrimonial, pardoseala din gresie cu covoraşe. Camerele sunt FĂRĂ balcoane. Hotelul Iris-Nalba-Mimoza
este renovat, remobilat şi dotat astfel încât să asigure cele mai bune condiţii de cazare.
Număr total camere: 130
Apartamente: 7 - Apartamentele sunt compuse dintr-un living cu canapea colţ şi dormitor.
Zile gratuite de vacanţă: în perioada 01.0630.06.2019 şi 01.09-15.09.2019, turiştii al căror
sejur se încadrează în această perioadă integral, plătesc 6 nopţi şi stau 7 pentru cazare. Masa se achita
pentru întreg sejurul. Oferta Zile gratuite de vacanţa
nu se cumulează cu oferta Înscrieri timpurii.
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Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pacheţele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Contra cost: închiriere jocuri, fier de călcat, fax.
Ofertă Specială: în perioadele 01.06-11.07.2019 şi
26.08-15.09.2019, turiştii care solicită sejur de minim 7 nopţi, beneficiază de intrare gratuită o zi din
sejur la piscina Hotelului Capitol, o cină cu specific
tătăresc oferită la Cafe Efendi din staţiunea Neptun, şezlonguri şi umbrelă gratuite pentru 2 persoane de luni până joi inclusiv pe plajă WHY NOT din
staţiunea Neptun. Pentru zilele de vineri, sâmbătă
şi duminica se vor achita la jumătate din valoarea
de închiriere afişată, în limita locurilor disponibile.
Distanţă de la hotel la plajă WHY NOT este de aproximativ 10 minute de mers pe jos.
Servicii masă:
se asigura în unitatea restaurant Antik, categoria I, sub formă de card valoric în limita sumei

Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 20.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 40.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 40.00 Lei / zi / persoană.

JUPITER

şi a serviciilor solicitate. Serviciile de masă sunt
opţionale.

Turiştii care vor achiziţiona servicii de masă pensiune completă vor beneficia de o reducere de 10%
din fiecare consumaţie. Reducerea se va acorda la
restaurantul hotelului.
Copiii achită micul dejun integral.
Servicii masa copii prânz şi cina:
- copiii 0- 12 ani împliniţi 50% din tariful pentru un
adult;
- copiii peste 13 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii:
(în camera cu 2 adulţi):
- copiii între 0- 12 ani împliniţi beneficiază de gratuitate, fără pat pliant asigurat. În cazul în care se solicita pat suplimentar, se va percepe 50% din tariful
de cazare pentru un adult.
- pentru 1 copil peste 13 ani se achita 50% din tariful
de cazare pentru un adult, cu pat pliant asigurat.
Se acceptă un singur pat pliant în cameră dublă.
Obiective turistice:
Plaja: nisipoasă, cu intrare lină sau puţin abruptă în
mare, cu pietre mici, în golf îndiguit.

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

Tarife începând de la

66,55 lei

/ persoană / noapte / loc în
cameră triplă 3* standard
yy aer condiţionat

HOTEL COMETA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, pe malul
mării.
Adresă: Hotel Cometa, staţiunea Jupiter, cod
905502, jud. Constanța.
Hotelul Cometa este un spaţiu ideal pentru a petrece o vacanţă de vis, având o locaţie deosebită
(este amplasat în centrul staţiunii Jupiter şi chiar
pe malul mării, aproape de Neptun - Olimp şi de
celelalte staţiuni din zonă).

Dotări generale: Parcare proprie - contra cost 7.00 Lei /
zi / autoturism, loc de joacă pentru copii, internet -wireless, păstrare obiecte de valoare, parter şi 8 etaje, 3 lifturi.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu
dus, balcon.
Număr total camere: 200
Duble: camere de 2*+, standard 3* şi superioare 3*.
Camerele 2*+ sunt amplasate la parter, camerele
standard 3* sunt orientate spre Hotel Meteor şi spre
staţiunea Cap Aurora, iar camerele superior 3* sunt
orientate spre Neptun - Olimp.
Triple: camere triple standard 3* şi superioare 3*. Camerele triple dispun de un pat matrimonial şi un pat de o
persoană. Camerele triple standard sunt orientate spre
Hotel Meteor, iar cele superior spre Neptun - Olimp.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu se admit partaje. Nu se admit
animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii: Incluse în tarif: Păstrarea valorilor în seiful
hotelului, depozitarea bagajelor în cameră specială
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pentru bagaje, trezirea turiştilor, internet wireless, primirea şi expedierea corespondentei, informaţii locale,
loc de joacă pentru copii. Contra cost: parcare (în
limita locurilor disponibile - 7.00 Lei / zi / autoturism).
Servicii masă: Masa nu este obligatorie. La cerere
masa se va asigura în sistem bonuri valorice, la cel
puţin trei restaurante din vecinătatea hotelului.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Demipensiune = 70.00 Lei / zi / persoană;
Pensiune completă = 100.00 Lei / zi / persoană.
La recepţie va fi afişată lista cu restaurantele unde
sunt valabile bonurile valorice.
Servicii masă copii:
- copiii 0 - 7.99 ani achită 50% din tariful pentru un adult;
- copiii peste 8 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
CAMERA DUBLĂ
Capacitate maximă: 2 adulţi şi 1 copil 0 - 7.99 ani.
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 7.99 ani beneficiază de cazare gratuită, fără pat suplimentar;
În camerele duble nu se poate introduce pat suplimentar.
CAMERA TRIPLĂ
Capacitate maximă: 3 adulţi şi 1 copil 0 - 7.99 ani
sau 2 adulţi şi 2 copii 0 - 7.99 ani.
- 1 copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 7.99 ani beneficiază de cazare gratuită, fără pat suplimentar.
Distracţie: Teatrul de vară Jupiter, Herghelia Mangalia, muzeul Arheologic Callatis Mangalia, festivalul
Mangalia, parc de distracţii pentru copii, agrement
pe Lacul Tismana, cluburi, cafenele, terase, restaurante, magazine aflate în vecinătatea hotelului, parc
de aventuri PARADIS LAND din Neptun, Ferma Animalelor -Ograda veselă (sat Arsă).
Plaja: Nisipoasă, cu intrare lină în mare, în golf îndiguit.

HOTEL VIOLETA

JUPITER

Prețuri disponibile
în agenție



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, lângă
hotelurile Iris- Nalba- Mimoza.
Adresă: Hotel Violeta, staţiunea Jupiter, cod
905502, jud. Constanța.

Dotări generale:
parcare proprie, 2 nivele.
Dotări camere:
TV, minibar, baie cu dus, internet, pardoseala din parchet, telefon. Camerele sunt FĂRĂ balcoane.
Număr total camere: 55
Duble: 55
Observaţii:
* La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pacheţele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.

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

Servicii masă:
se acordă în restaurantul Meteor categoria 3 stele,
în sistem bonuri valorice.
Obiective turistice:
Plaja: nisipoasă, cu intrare lână sau puţin abruptă
în mare, cu pietre mici, în golf îndiguit.
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CAP AURORA

CAP
AURORA

Profil: Odihnă.
Relief: Litoral.
Climă: Temperat-continentală cu influenţe maritime.
Altitudine: 10 m.
Temperatură vara: 25° C.
Temperatură iarna: 5° C.
Cel mai apropiat oraş: Mangalia 6 km, Bucureşti
252 km, Cluj-Napoca 702 km, Timişoara 815 km, Sibiu 547 km, Baia Mare 801 km, Oradea 847 km, Arad
849 km, Suceava 562 km.
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Factori de cură: Heliomarină, nămol sapropelic, tratamentul afecţiunilor reumatologice, dermatologice.
Cel mai apropiat aeroport: Mihail Kogălniceanu 65 km.
Alţi factori de atracţie turistică în zonă: Cetatea Callatis, Cetatea Histria, Cetatea Tomis, Delfinariul din Constanţa, Muzeul de Artă, Farul Genovez.

CAP AURORA
Hotel Diamant
Complex Mera
Resort
Hotel Coral
Hotel Rubin
Hotel Agat
Hotel Topaz
Hotel Cristal
Hotel California

Hotel Opal
Hotel Rio
Hotel Delta
Hotel Capitol
Hotel Mimoza
Hotel Nalba
Hotel Iris
Hotel Camelia
Hotel Violeta

Hotel Meteor
Hotel Cometa
Hotel Olimpic
Hotel Atlas
Hotel Club Tismana
Hotel Scoica
Hotel Majestic III
Vila Elodie

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

Tarife începând de la

263,93 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă vedere
stațiune/parcare
yy
yy
yy
yy
yy

HOTEL MERA ONIX

DESCRIERE

Mera Onix este situat la 30 de metri de plajă.
Adresa: Mera Onix, str. Gala Galaction nr. 6, staţiunea Cap Aurora, cod 905501, jud. Constanta.
După un lung proces de renovare şi modernizare, Mera Onix, compus din fostele hoteluri
Onix şi Safir, s-a deschis în iulie 2018, oferind
servicii all inclusive.
Mera Onix este evadarea perfectă, un loc ce
pare desprins din revistele de călătorii și în același timp accesibil celor care îşi doresc un all
inclusive.
Mera Onix devine din 2018 locul în care bucuria
și relaxarea se împletesc armonios pentru crearea celor mai reușite experiențe de vacanță,
a unor prețioase trăiri și emoții, a căror amintire ne dorim să vă încânte până la următoarea vizită.
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
restaurant, parcare proprie -gratuita în limita locurilor disponibile, loc de joacă pentru copii, terasa
restaurantului este animată în fiecare seară de nenumărate momente artistice, atât pentru copii cât
și pentru adulți.
La Mera Onix aveți ocazia de a petrece cele mai antrenante seri de vară, bucurându-vă de muzică live,
dansatori de salsa, ansambluri populare, cabaret,
alături de mulţi alți invitați și momente surpriză.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu duș, balcon,
uscător de păr, sistem de acces în cameră pe bază
de brățară, telefon.
Într-un stil modern și elegant, cu accente marine,
camerele sunt decorate în culori calde ce întregesc
armonia și oferă întreg confortul și prospețimea necesare unei vacanțe cu adevărat relaxante.
Accesul în camere se va efectua pe bază de brățară.
Pentru aceasta se va depune o garanție în valoare
de 100 de lei / persoană (peste 12 ani) la check-in,
care se va returna în ziua plecării, după predarea

aer condiţionat
loc de joacă copii
program de animaţie
piscină
plajă proprie



camerei și verificarea conținutului de la minibar și
a inventarului din cameră.
Număr total camere: 350
Duble: - Cameră dublă matrimonială/twin are o suprafață de de 15 mp, pat matrimonial (180/190 cm)
sau două paturi individuale ( 80/190 cm).
Apartamente junior: - Apartamentul Junior Suite
este compus din cameră de zi, cu canapea extensibilă și dormitor cu pat matrimonial, având o suprafață de aproximativ 30 mp.
Cameră „Dublă family”: - suprafață de aproximatix 24 mp; două dormitoare cu pat matrimonial
(180/190 cm), interconectate, fiecare cameră cu
baie proprie şi intrări individuale din holul principal.
Recomandare: Dublă Family poate găzdui până la
4 adulţi. Acest tip de spaţiu de cazare nu permite
adăugarea de pat suplimentar.
Apartament cu Jacuzzi pe terasă: - suprafață de
aproximatix 30 mp + terasa generoasă cu jacuzzi,
dormitor cu pat matrimonial (180/190 cm) şi living
cu canapea extensibilă, 1 baie în dormitor. Recomandare: Apartamentul este destinat cazării a maxim 4 persoane (2 adulţi şi 2 copii).

CAP AURORA

Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pacheţele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Termeni și condiții generale: Prin efectuarea unei
rezervări sau prin cazarea (check-in) la oricare dintre
unitățile de cazare aparținând prestatorului de servicii hoteliere Atlas Apliance Solutions, clientul își dă
expres acceptul cu privire la Termenii și condițiile
generale (T.C.G.).
Sosire și plecare: Cazarea se efectuează începând
cu ora 16.00, iar eliberarea camerelor se realizează
până cel târziu la ora 12:00. La solicitarea clienților și în funcție de camerele disponibile, se poate
depăși ora de eliberare a camerei cu cel mult 6 ore
peste ora 12.00, contra cost (50% din tariful afișat la
recepție). Depășirea cu mai mult de 6 ore se taxează 100% din tariful afișat la recepție. Bagajele pot
fi păstrate la camera de bagaje timp de cel mult 24
de ore, fără plată. Cazarea se face pe baza unui act
de identitate (carte identitate, pașaport, certificat
de naștere în cazul copiilor) și a voucher-ului emis
de agenție, însoțit de prezenta anexă, semnată de
AGENT și de către turist.
Alocarea camerelor se face în funcție de disponibilitatea Resortului din ziua cazării. Din acest motiv nu
se poate garanta o cameră pe un anumit etaj, cu o
anumită poziţionare, camere alăturate sau situate
într-un anumit hotel. Solicitările de acest gen sunt
considerate preferințe ale turiștilor, pe care Resortul încearcă să le onoreze în limita disponibilităților.
Hotelul nu percepe taxă pentru parcare și nici nu
reține locuri pentru turiști. Parcarea este gratuită în
limita disponibilității. Parcarea nu este păzită în mod
special şi prin urmare Resortul nu este responsabil
pentru paza juridică a autoturismului sau a bunurilor din acesta.
Program funcționare Restaurant și Bar:
Programul de funcționare al Restaurantului Mera
Onix:
• micul dejun se servește zilnic între orele 7.00-09:30
• prânzul se servește zilnic între orele 12:30 -14:30;
• gustarea se servește zilnic între orele 10:30 –
12:00; 16:00 – 18:30
• cină se servește zilnic între orele 19:00-21:00
Programul de entertainment de pe terasa Restaurantului Mera Onix se va desfășura zilnic între orele
19:00 și 22:30.
În incinta restaurantului, accesul este permis doar cu
o ținută decentă, fără obiecte și accesorii de plajă.
Este interzisă părăsirea restaurantului sau terasei cu
alimente și/sau băuturi, veselă, tacâmuri, etc. Minibarul este disponibil în toate camerele contra cost
Fumatul
Fumatul este interzis în incinta hotelului, exceptând
balcoanele camerelor și spațiile din hotel amenajate/dotate cu scrumiere. Turiștii care nu respectă
această regulă vor suporta rigorile legii nr. 15/2016
(amendă de la 100 lei la 500 lei).

Animalele de companie
Este interzis accesul cu animale de companie în
incinta hotelului. Mera Onix are dreptul să refuze
cazarea clienților însoțiți de animale de companie
sub sancțiunea anulării rezervării și a plății unei penalități, echivalentul a 50% din valoarea întregului
sejur rezervat; aceeași sancțiune se aplică și în cazul în care se constată prezența în hotel a animalelor
sau păsărilor de companie după efectuarea cazării.
Protecția datelor personale
Mera Onix garantează confidențialitatea datelor
cu caracter personal ale tuturor clienților. Datele
cu caracter personal colectate cu ocazia efectuării unei rezervări sau în vederea prestării serviciilor
de turism și alimentație publică nu vor fi dezvăluite
către terți, cu excepția cazurilor în care Mera Onix
trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația
în vigoare.
Datele personale sunt prelucrate într-un mod care
asigură securitatea și protecția împotriva prelucrării neautorizate, sunt colectate în vederea prestării
serviciilor specifice şi pe durata de prestare a acestora. S-ar putea să fie necesar că documentele de
identificare prezentate să fie fotocopiate sau scanate, păstrarea acestora făcându-se cu respectarea
prevederilor legale. Datele personale pot fi introduse
în sisteme de evidență ale unor autorități publice (
spre. ex. Poliţie). Nu există intenția Prestatorului de
a transfera aceste date către un alt operator, decât
în măsura necesară îndeplinirii obligaţiilor contractuale iar orice transfer va fi făcut doar cu respectarea drepturilor legale. La finalul perioadei de prelucrare Prestatorul va șterge, distruge sau anonimiza
datele personale în condiții de siguranță.
Există oricând dreptul de opoziție ( în condițiile legale, de a vă opune prelucrării), acces la datele furnizate ( confirmare dacă prelucrăm sau nu datele personale), la rectificarea acestora (dacă sunt inexacte,
incomplete), la ștergerea, restricționarea prelucrării
sau la portabilitatea lor (de a le primi într-un anumit
format și suport și a le transmite unui alt operator,
în măsura în care prelucrarea se face automatizat);
Există dreptul de a depune o plângere la autoritatea

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

de supraveghere (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
- http://www.dataprotection.ro sau la instanțele judecătorești).
Obligația de furnizare a datelor personale este una
legală, în scopurile sus menționate fără de care
serviciile nu se pot presta. Hotelul nu urmărește să
creeze profiluri de orice tipar din această prelucrare, nefăcând obiectul unui proces decizional. Dacă
scopul prelucrării se va schimba, aceasta se va face
doar cu acordul obţinut legal. Veți fi informat pentru
orice fel de divulgare/pierdere a datelor personale
în termenul legal iar prelucrarea nu este de natură
să creeze un risc pentru drepturile și libertățile clientului/turistului.
Siguranța
Întreg hotelul este supravegheat prin sistem video.
Turiştii au posibilitatea de a solicita Resortului păstrarea bunurilor de valoare (documente, aparatură
electronică sau alte asemenea obiecte de valoare)
Acestea vor fi predate la recepţie în baza unui proces verbal.
Hotelul nu își asumă răspunderea pentru obiectele
uitate, pierdute sau presupus furate în incinta Resortului (cameră, săli de conferință, restaurant, bar,
zona piscinelor, plajă sau parcare) dar va depune
toate diligențele pentru a rezolva situaţia ivită în limita posibilităţilor tehnice.
Hotelul nu își asumă răspunderea asupra unor eventuale accidente sau traumatisme ce pot surveni în
urma utilizării în mod neadecvat a piscinelor și altor
dotări din cadrul hotelului sau datorate neatenţiei.
Obligațiile Turistului
La Check-in turiştii vor primi braţara Mera Onix care
trebuie purtată în mod obligatoriu pe toată durata
sejurului.
Accesul la serviciile din incinta proprietăţii se va
face numai în baza brățării Mera. Pentru această
brățară turiștii vor depune o garanție în valoare de
100 lei/brățară, garanție care va fi restituită la încheierea sejurului, la predarea brățării.
Turistul are obligația de a verifica la sosire lista de

213

CAP AURORA

inventar a camerei pe care va trebui să o predea în
aceleași condiții la plecare, în caz contrar eventualele lipsuri sau degradări ale bunurilor din cameră,
vor fi suportate de acesta. În cazul în care la sosirea
în cameră obiectele de inventar prezente în cameră
nu corespund listei de inventar sau prezintă vicii
evidente, turistul are obligația de a informa recepția
imediat referitor la acest aspect în vederea corectării situației, în caz contrar se considera că bunurile
au fost preluate în stare optimă.
Turistul este răspunzător față de hotel pentru daunele provocate, din culpă sau cu intenție, celorlalți clienți sau personalului, clădirilor, mobilierului
și echipamentelor hotelului.
Este strict interzisă introducerea și folosirea în camerele hotelului a aparaturii electrocasnice (cafetieră, storcător de fructe, fier de călcat, fierbător,
etc.) precum şi a altor persoane care nu sunt cazate în hotel.
Conduită
Hotelul își rezervă dreptul de a refuza cazarea sau
servirea în restaurant a turiştilor în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți care prin atitudinea
lor ( vorbit tare, răstit, folosirea de cuvinte/ expresii
injurioase ) aduc prejudicii imaginii Mera Onix sau
deranjează alți turişti. Hotelul își rezerva dreptul de
a-și selecta Clientela.
Orice conduită prin care se aduc injurii de orice fel
şi indiferent de gravitate sau modul de exprimare,
atât celorlalţi turişti cât şi personalului hotelului
Mera Onix va duce la evacuarea turistului din hotel
cu pierderea posibilităţii de recuperare a sumelor
achitate de către Agent. Desocotirea cu turistul este
responsabilitatea exclusivă a Agentului.
Orice fel de incident trebuie evitat şi tratat cu răbdare, diplomaţie şi bun simţ fără escaladare conflictuală.
Reclamații
Reclamațiile privind calitatea și cantitatea serviciilor vor fi făcute în scris de către turiști sau reprezentanți ai AGENTULUI în momentul producerii lor şi
până la plecarea turiștilor din hotel dar nu mai târziu
de 4 ore de la apariţia evenimentului de reclamat.
Reclamațiile făcute fără respectarea acestor condiţii nu vor fi luate în considerare.
Reclamațiile privind furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor Turistului trebuie aduse la cunoștința hotelului în cel mult o oră de la data constatării
evenimentului, cu prezentarea dovezilor
Reclamaţiile trebuie făcute cu bună-credinţă, nu în
scop de şicanare şi fără o atitudine ofensatoare sau
prin aducerea de injurii personalului Resortului.
Postarea/publicarea pe reţelele sociale sau mijloacele de informare publica de comentarii sau imagini
despre calitatea şi cantitatea serviciilor reclamate
ca necorespunzătoare, anterior aducerii la cunoştinţa reprezentanţilor Resortului şi până la întocmirea notei de consemnare a soluţionării reprezintă
o denigrare a hotelului pentru care societatea îşi
rezerva dreptul de a evacua Turistul, cu reţinerea
sumelor datorate până la momentul evacuării şi res-
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tituirea restului de preţ către Agent proporţional cu
serviciile nefolosite.
Hotelul nu va putea fi responsabil pentru nici un fel
de prejudiciu solicitat de client, desocotirea cu turistul fiind responsabilitatea exclusivă a Agentului.
Hotelul va apela la toate mijloacele legale de reparare a prejudiciului de imagine suferit ca urmare a
efectuării unor afirmaţii nefondate şi nereale .
În caz de evacuare a Turistului pentru încălcarea
celor de mai sus, Agentul este singurul răspunzător
în fata Clientului pentru prejudiciile rezultate sau reclamate de Turist.
Evacuarea va privi doar persoanele vinovate de încălcarea prezentelor condiţii/reguli.
Legea aplicabilă. Litigii
Drepturile și obligațiile părților prevăzute de Termeni
şi Condiţii Generale, precum și toate efectele juridice
pe care le produc T.C.G. vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legislația română în vigoare.
Dispoziții finale
Hotelul are dreptul să modifice unilateral oricând
T.C.G. Modificarea T.C.G. va fi opozabilă Agentului şi
turiştilor de la data la care le-a fost adusă la cunoștință prin orice mijloc (afișare, e-mail, etc.).
Turistul este răspunzător pentru luarea la cunoștință și respectarea Termenilor și condițiilor generale
pe întreaga durată a șederii..

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Mera Onix va dispune de plaja privată, cu o suprafaţă de aproximativ 9000 mp, situată în partea dreaptă
a resortului, aşadar oaspeţii se vor putea bucura, în
limita disponibilităţii, de şezlongurile puse la dispoziţie fără costuri suplimentare.
Servicii masă:
Cum experiența turistică de excepție nu poate fi niciodată completă fără a integra și latura ei culinară, restaurantul Mera Onix, vă oferă o gamă diversificată de
preparate, atât din bucătăria tradiţională românească
cât și din cea internaţională, în regim All Inclusive. Maeștrii laboratorului propriu de patiserie vă vor delecta
cu cele mai proaspete și gustoase produse.
Program funcționare Restaurant și Bar:
Programul de funcționare al Restaurantului Mera Onix:
• micul dejun se servește zilnic între orele 7.00-09:30
• prânzul se servește zilnic între orele 12:30 -14:30;
• gustarea se servește zilnic între orele 10:30 – 12:00;
16:00 – 18:30
• cină se servește zilnic între orele 19:00-21:00
Programul de entertainment de pe terasa Restaurantului Mera Onix se va desfășura zilnic între orele 19:00
și 22:30.
În incinta restaurantului, accesul este permis doar cu o
ținută decentă, fără obiecte și accesorii de plajă.
Este interzisă părăsirea restaurantului sau terasei cu
alimente și/sau băuturi, veselă, tacâmuri, etc.
Facilităţi copii:
(în cameră cu 2 adulţi):

CAMERĂ DUBLĂ STANDARD
Capacitate maximă: 2 adulţi şi 2 copii 0-11.99 ani
sau 3 adulţi;
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani beneficiază
de gratuitate la cazare şi masa. La cerere, se poate
oferi pătuţ bebe, tip ţarc, în limita disponibilităţii;
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3- 6.99 ani beneficiază
de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar asigurat şi
achita supliment de masa 78.20 Lei/ zi/ copil;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 7- 11.99 ani achita 188.60 Lei/ zi, pat suplimentar şi supliment de
masă; al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 7
-11.99 ani achita supliment de masa 108.10 Lei/ zi;
- copilul cu vârsta peste 12 ani achita 295.55 Lei/ zi,
pat suplimentar şi supliment de masă;
Tariful patului suplimentar este de 80,50 Lei/ zi, indiferent de vârstă.
JUNIOR SUITE
Capacitate maximă:
2 adulţi şi 2 copii 0- 11.99 ani;
2 adulţi şi 1 copil peste 12 ani
3 adulţi
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani beneficiază
de gratuitate la cazare şi masa. La cerere, se poate
oferi pătuţ bebe, tip ţarc, în limita disponibilităţii;
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3- 6.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achita supliment de
masa 78.20 Lei/ zi/ copil;
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7- 11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achita supliment de
masa 108.10 Lei/ zi/ copil;
- copilul cu vârsta peste 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achita supliment de masa 215.05
Lei/zi/ copil;
- al treilea adult achita supliment de masa- 215.05
Lei/ zi;
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber Piscina exterioară- Infinity Pool–
dincolo de limite. Când spunem piscina Infinity spunem ultimele noutăţi în materie de design de piscine.
Piscina cu margini infinite poate fi considerată o adevărată… mare personală, iluzia optică fiind una incredibilă! Aceasta are o suprafață o suprafață de 600 mp și
un design modern. Hotelul dispune de o piscină creată
special pentru toboganul acvatic cu 3 canale.
Copiii se pot distra într-o piscină special concepută
pentru ei, cu o adâncime maximă de 50 cm.
Aici se desfășoară pe parcursul zilei diverse programe: aqua gym, concursuri, spectacole și alte surprize.
Distracţie: Kids Club Mera Onix a pregătit pentru cei
mai mici oaspeți ai săi o serie de experiențe încântătoare, punându-le la dispoziție un spațiu destinat
exclusiv lor, un loc de joacă în interior, unde se pot
bucura de o mulțime de jocuri și activități. Printre
activitățile ce se desfăşoară pe parcursul întregii
zile, amintim: concursurile și competițiile, pictura,
parada costumelor și momentele unice oferite de
personajele Disney.
Obiective turistice:
Plaja: în golf îndiguit, cu pietre mici sau nisip.

228,00 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy
yy
yy
yy
yy

HOTEL CALIFORNIA
DESCRIERE

Hotelul este situat la 50 m de mare.
Adresă: Hotel California, staţiunea Cap Aurora,
jud. Constanța.
Hotel California, un loc în care confortul, atmosfera intimă şi serviciile prietenoase vă vor oferi
o experienţă unică!

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
Restaurant - aer condiţionat, parcare proprie, loc
de joacă pentru copii, restaurant, terasă la piscină
cu muzică live, pizzerie - cuptor cu lemne, cocktail
bar la piscină, saună, jacuzzi, plajă privată, bar de
zi, baby land.
Săli de conferinţă: 2
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, balcon,
internet - wireless, telefon.
Număr total camere: 113
Duble: 110
Apartamente: 3 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu
se admit animale de companie.
Servicii:
Gratuităţi, discount-uri şi facilităţi suplimentare:
- Intrare gratuită şi şezlong cu umbrelă (în limita
disponibilităţilor), la piscina hotelului;
- Intrare gratuită la saună şi jacuzzi;
- 2 şezlonguri gratuite / cameră cu umbrelă pe plaja
Copiilor, pe plaja Jupiter şi pe plaja California pentru
toţi turiştii cazaţi în hotelurile Grupului CoHotels, în
condiţiile rezervării acestora exprimând opțiunea de
plajă pentru întreg sejurul (la consierge); la fiecare
din cele trei plaje turiştii beneficiază de dj şi echipe
de animatori, care vor umple momentele petrecute
la soare cu jocuri şi concursuri captivante;
- Aqua gym gratuit dimineaţa pe Plaja Jupiter, iar
după-amiază la piscina hotelului

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

aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
program de animaţie
plajă proprie


- Restaurant Delta (All Inclusive) - orchestră live, solişti,
trupe de dansatori, momente comice şi de magie, animatori, într-un cuvânt spectacol seară de seară;
- Restaurant California (All Inclusive) - atmosferă
romantică, muzică live, în fiecare seară la terasa
piscinei cu vedere la mare;
- Restaurant „Cucina Italiană” – a-la-carte - bucătăria mediteraneană, canzonetele italiene, cuptorul de
pizza cu lemne, toate într-o grădină atent amenajată
– serviciu cu plată;
- Restaurant Fish & Grill – a-la-carte – în acordurile
pianului, pe malul mării – serviciu cu plată;
- Internet Wifi gratuit;
- Internet Cafe, Xbox şi PS3 Club – serviciu cu plată.
Clubul Copiilor – TOTUL GRATUIT pentru turiştii Cohotels
Casa cu Poveşti - pe scenă de sub cupola teatrului
din parcul „Baby Land” vor fi prezentate zilnic spectacole interactive de teatru pentru copii, susţinute
de eroi din basme şi personaje din desene animate.
Atelierul de Creaţie - într-un spaţiu special amenajat,
animatori profesionişti îi vor introduce pe copii în fiecare zi în tainele modelajului, picturii, artei origami.
O expoziţie va reuni, săptămânal, cele mai reuşite
creaţii ale micilor cursanţi.
Şcoala de Teatru - pentru toţi copiii pasionaţi de
actorie, o trupă de profesionişti va susţine zilnic cursuri de iniţiere în acest univers fascinant. Un spectacol săptămânal, va da ocazia punerii în practică
a celor învăţate.
Plaja Copiilor - o întreagă plajă aparţinând grupului
Cohotels este amenajata cu mini-piscine, tobogane,
jocuri gonflabile. O echipă de animatori profesio-
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nişti se va dedica organizării jocurilor şi concursurilor pentru cei mici. Pe lângă amenajările de plajă,
special pentru mămici, tătici şi bunici vor fi puse la
dispoziţie jocuri de table şi şah.
Parcul copiilor - în singurul parc de distracţii pentru
copii din Sudul litoralului, sunt instalate noile modele de tobogane, plase elastice, curse cu obstacole.
În fiecare seară, petrecerile tematice îi vor avea ca
invitaţi speciali pe Batman, Spiderman, zâna Ariel
şi mai vechii eroi din povestiriile cu piraţi şi indieni.
Grădiniţa cu program de babysitting - locul în care
îţi poţi lăsa copilul sub atentă supraveghere a educatorilor hotelului.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: ALL INCLUSIVE
Mic dejun (07.30-10.00), gustare (10.00-12.30),
prânz (12.30-15.00), gustare (15.00-19.00) şi cina
(19.00-21.30) bufet.
Băuturile alcoolice şi non-alcoolice incluse se pot
servi, astfel:
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Baruri restaurante: apă, sucuri, cafea, ceai, bere
draft, vin alb/roze/roşu draft, băuturi alcoolice în
timpul programului de masă.
Baruri plaje: apă, sucuri, cafea, ceai, bere draft în
intervalul 07.00-19.00.
Piano Bar: apă, sucuri, cafea, ceai, bere draft, vin
alb/roze/roşu draft, băuturi alcoolice în intervalul
08.00-24.00.
Bar piscina California: apă, sucuri, cafea, ceai, bere
draft, vin alb/roze/roşu draft, băuturi alcoolice în
intervalul 08.00-24.00.
Băuturi alcoolice incluse: whiskey, vodka, vermut
alb/roşu, crema de whiskey, gin, digestiv.
Gustare dimineaţa : fructe, fursecuri, crostata, chec
etc.
Gustare după-amiaza : pizza, hot-dog, îngheţată, gogoşi, porumb fiert, fructe.

teatru pentru copii (1 iulie - 31 august), 2 bilete la
Paradis Land – parc de aventură şi 2 intrări la Galaxy WaterPark Jupiter.

** La sejur de minim 5 nopţi, turiştii beneficiază gratuit de spectacole la Teatrul de Vară Jupiter: săptămânal - un concert, o piesă de teatru şi o piesă de

Obiective turistice:
Plaja: În golf îndiguit, cu pietre mici sau nisip.

Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
CAMERĂ DUBLĂ:
- maxim 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 11.99 ani
beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, cu 1 pat
suplimentar gratuit / cameră.
- copiii peste 12 ani achită integral valoarea unui loc
de cazare și masă şi beneficiază de pat suplimentar.
APARTAMENT:
Capacitate maximă: 4 persoane.
- pentru a 3-a și a 4-a persoană (adult sau copil) se
va achita 180.00 Lei / persoană / noapte .
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber.

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

Profil: Balneoclimateric.

Altitudine: 10 m.

Factori de cură: Baza de tratament (electroterapie, hidroterapie, tratamente cu nămol, săli de gimnastică,
saună, tratamente cu Gerovital şi Aslavital), cură heliomarină.

Temperatura vara: 25° C.

Cel mai apropiat aeroport: Mihail Kogălniceanu 65 km.

Temperatura iarna: 5° C.

Alţi factori de atracţie turistică în zonă: Cetatea Callatis, Cetatea Histria, Cetatea Tomis, Delfinariul din Constanţa, Muzeul de Artă, Farul Genovez.

Relief: Litoral.
Climă: Temperat-continentală cu influenţe maritime.

Cel mai apropiat oraş: Mangalia 5 km, Bucureşti
251 km, Cluj-Napoca 717 km, Timişoara 816 km, Sibiu 545 km, Baia Mare 871 km, Oradea 875 km, Arad
849 km, Suceava 562 km.
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VENUS
34

Hotel Vulturul
Pensiunea Venus Stil
Hotel Palas
Hotel Mera Blue
Hotel Mera Sky
Vila Bucura - Olga
Hotel Turquoise
Hotel Claudia
Hotel Afrodita
Hotel Brândușa
Hotel Inter

Hotel Lidia
Hotel Orlando
Căsuțe Brateș
Hotel Ammon
Hotel Veronica
Iulia Resort
Hotel Melodia
Hotel Sunquest
Hotel Favorit
Hotel Egreta
Hotel Rodica

Hotel Corina
Hotel Sanda
Hotel Raluca
Vila Iezer
Hotel Dana
Hotel Irina
Hotel Despina
Hotel Anca
Complex Bâlea Mara
Vila Căluț Zănoaga
Căsuțe Greaca
34 Hotel Iulia Resort

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

263,93 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă
Mera Sky & Mera Blue

yy
yy
yy
yy
yy

COMPLEX MERA RESORT

DESCRIERE

Situat în zona centrală a stațiunii Venus, în imediata apropiere a mării, Mera Resort este locul în
care bucuria și relaxarea se împletesc armonios
pentru crearea celor mai reușite experiențe de
vacanță, a unor prețioase trăiri și emoții, a căror
amintire ne dorim să vă încânte până la următoarea vizită.
Adresa: Complex Mera Resort, Str. Dem Rădulescu nr. 2, staţiunea Venus, cod 905504, jud.
Constanța
Prin calitatea și diversitatea serviciilor, orientate
către satisfacerea celor mai înalte cerinţe ale turistului modern, calitatea susținută de atitudinea
deschisă și profesională a întregii echipe cât și
de confortul pe care îl oferă spațiile de cazare,
Mera Resort și-a câștigat prestigiul pe piața serviciilor de turism din zonă, fiind alegerea de suflet
a turiștilor
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
restaurant, 12 nivele, lift, bar, terasă.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu dus, balcon,
internet, uscător de păr, mobilier de terasă, uscător
de rufe. Fiecare dintre camerele decorate în tonuri
chic-estivale oferă un pat dublu king şi sunt dotate
cu sistem de acces pe bază de cartelă.
Descriere camere Hotel: Cameră dublă matrimonială/ twin are o suprafață de de 15.20 mp, pat matrimonial (180/190 cm) sau două paturi individuale ( 80/190 cm). Apartamentul Junior Suite este
compus din cameră de zi, cu canapea extensibilă
și dormitor cu pat matrimonial, având o suprafaţă
de 28,44 mp. Fiecare cameră dispune de baie proprie și balcon.
Descriere camere Vile: Camera dublă matrimonială/ twin are o suprafaţă de 15,20 mp, pat matrimonial (180/190 cm) sau două paturi individuale(
80/190 cm). Cameră dublă King este cameră cu pat
matrimonial și canapea extensibilă, cu o suprafață
de 20 mp. Apartamentul Junior Suite este compus

aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
plajă proprie
program de animaţie



din cameră de zi, cu canapea extensibilă și dormitor
cu pat matrimonial, având o suprafață de 28,25 mp.
Fiecare cameră dispune de baie proprie și balcon.
Apartamentul cu două dormitoare este un ansamblu compus din 2 dormitoare decomandate, fiecare
cu pat matrimonial, având o suprafață de 30 mp.
Accesul în camere se va efectua pe bază de brăţara.
Pentru aceasta, se va depune o garanţie în valoare
de 100 Lei/ persoana (+12 ani), la Check-in, care se
va returna în ziua plecării, după predarea camerei şi
verificarea consumului de la minibar şi a inventarului din cameră (prosoape, etc).
Număr total camere: 440
Duble: 371 - Mera Sky- 206 camere duble standard,
dispuse pe 12 niveluri; Mera Blue- 122 camere duble
standard; Mera Villas - 12 camere duble standard şi
31 camere duble King.
Apartamente: 39 - Apartamente junior: 38 - Mera
Blue- 18 junior suite; Mera Villas- 20 Junior Suite.
Observaţii:
Termeni și condiții generale:
Prin efectuarea unei rezervări sau prin cazarea
(checkin) la oricare dintre unitățile de cazare aparținând prestatorului de servicii hoteliere Atlas Apli-

VENUS

ance Solutions, clientul își dă expres acceptul cu
privire la Termenii și condițiile generale (T.C.G.).
Sosire și plecare: Cazarea se efectuează începând
cu ora 16.00, iar eliberarea camerelor se realizează
până cel târziu la ora 12:00. La solicitarea clienților și în funcție de camerele disponibile, se poate
depăși ora de eliberare a camerei cu cel mult 6
ore peste ora 12.00, contra cost (50% din tariful
afișat la recepție). Depășirea cu mai mult de 6 ore
se taxează 100% din tariful afișat la recepție. Bagajele pot fi păstrate la camera de bagaje timp
de cel mult 24 de ore, fără plată. Cazarea se face
pe baza actului de identitate (carte identitate, pașaport, certificat de naștere în cazul copiilor) și a
voucher-ului emis de agenție, însoțit de prezenţa
anexă, semnată de AGENT și de către turist. Alocarea camerelor se face în funcție de disponibilitatea Resortului din ziua cazării. Din acest motiv
nu se poate garanta o cameră pe un anumit etaj,
cu o anumită poziţionare, camere alăturate sau situate într-un anumit hotel. Solicitările de acest gen
sunt considerate preferințe ale turiștilor, pe care
Resortul încearcă să le onoreze în limita disponibilităților. Hotelul nu percepe taxă pentru parcare
și nici nu reține locuri pentru turiști. Parcarea este
gratuită în limita disponibilității. Program funcționare Restaurant și Bar: Programul de funcționare
al Restaurantului Mera: - micul dejun se servește
zilnic între orele 7.00-10.00 - prânzul se servește
zilnic între orele 12:30-15:00; - gustarea se servește zilnic între orele 16:30-17:30; - cina se servește zilnic între orele 19:00-21:30. Programul de
entertainment de pe terasa Restaurantului Mera
se va desfășura zilnic între orele 19:30 și 22:30. În
incinta restaurantului, accesul este permis doar cu
o ținută decentă, fără obiecte și accesorii de plajă.
Programul de funcționare al barului à la carte din
zona piscinei este 10.00 - 24.00. Este interzisă părăsirea restaurantului sau terasei cu alimente și/
sau băuturi, veselă, tacâmuri, etc.
Fumatul: Fumatul este interzis în incinta Resortului,
exceptând balcoanele camerelor și spațiile din Resort amenajate/dotate cu scrumiere. Turiștii care nu
respectă această regulă vor suporta rigorile legii nr.
15/2016 (amendă de la 100 lei la 500 lei).
Animalele de companie: Este interzis accesul cu
animale de companie în incinta Resortului. Mera
Resort are dreptul să refuze cazarea clienților însoțiți de animale de companie sub sancțiunea anulării
rezervării și a plății unei penalități echivalente cu
întreaga valoare a serviciilor aferente primei nopți
de cazare; acceași sancțiune se aplică și în cazul
în care se constată prezența în hotel a animalelor
sau păsărilor de companie după efectuarea cazării.
Protecția datelor personale: Mera Resort garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor clienților. Datele cu caracter personal
colectate cu ocazia efectuării unei rezervări sau în
vederea prestării serviciilor de turism și alimentație
publică nu vor fi dezvăluite către terți, cu excepția
cazurilor în care Mera Resort trebuie să respecte
obligațiile impuse de legislația în vigoare.
Siguranța: Întreg Resortul este supravegheat prin

sistem video. Clienții au posibilitatea de a solicita
Resortului păstrarea bunurilor de valoare (documente, bani, aparatură electronică sau alte asemenea obiecte de valoare). Acestea vor fi predate
la recepţie în baza unui proces verbal. Resortul
nu își asumă răspunderea pentru obiectele uitate,
pierdute sau presupus furate în incinta Resortului
(cameră, săli de conferință, restaurant, bar, zona
piscinelor, plajă sau parcare). Resortul nu își asumă răspunderea asupra unor eventuale accidente
sau traumatisme ce pot surveni în urma utilizării
în mod neadecvat a piscinelor și altor dotări din
cadrul Resortului.
Obligațiile clientului: La Check-in turiştii vor primi
braţara Mera care trebuie purtată în mod obligatoriu pe toată durata sejurului. Accesul la serviciile din
incinta resortului se va face numai în baza brățării
Mera. Pentru această brățară turiștii vor depune o
garanție în valoare de 100 lei/ brățară, garanție care
va fi restituită la încheierea sejurului, la predarea brățării. Clientul are obligația de a verifica la sosire lista
de inventar a camerei pe care va trebui să o predea în
aceleași condiții la plecare, în caz contrar eventualele lipsuri sau degradări ale bunurilor din cameră, vor
fi suportate de acesta. În cazul în care la sosirea în
cameră obiectele de inventar prezente în cameră nu
corespund listei de inventar, Clientul are obligația de
a informa recepția referitor la acest aspect în vederea
corectării situației. Clientul este răspunzător față de
Resort pentru daunele provocate, din culpă sau cu
intenție, celorlalți clienți sau personalului, clădirilor,
mobilierului și echipamentelor Resortului. Este strict
interzisă introducerea și folosirea în camerele Resortului a aparaturii electrocasnice (cafetieră, storcător
de fructe, fier de călcat, fierbător, etc.).
Conduită: Resortul își rezervă dreptul de a refuza
cazarea sau servirea în restaurant a clienților în stare de ebrietate, nepoliticoși sau turbulenți care prin
atitudinea lor aduc prejudicii imaginii Resortului sau
deranjează alți clienți. Resortul își rezerva dreptul de
a-și selecta clientela.
Reclamații: Reclamațiile privind calitatea și cantitatea serviciilor vor fi făcute în scris de către turiști
sau reprezentanți ai AGENTULUI în momentul producerii lor, înainte de plecarea turiștilor din hotel.
Reclamațiile făcute după plecarea turiștilor vor fi
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considerate impresii. Reclamațiile privind furtul, distrugerea sau deteriorarea bunurilor clientului trebuie
aduse la cunoștința hotelului în cel mult o oră de la
data constatării evenimentului.
Legea aplicabilă: Litigii: Drepturile și obligațiile părților prevăzute de T.C.G., precum și toate efectele
juridice pe care le produc T.C.G. vor fi interpretate
și guvernate în conformitate cu legislația română
în vigoare.
Dispoziții finale: Resortul are dreptul să modifice
unilateral oricând T.C.G. Modificarea T.C.G. va fi opozabilă clienților de la data la care le-a fost adusă la
cunoștință prin orice mijloc (afișare, e-mail, etc.).
Clientul este răspunzător pentru luarea la cunoștință și respectarea Termenilor și condițiilor generale
pe întreaga durată a șederii.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Servicii incluse (all inclusive): piscine pentru
adulți; umbrele și şezlonguri la piscine în limita locurilor disponibile (alocarea şezlongurilor se face în
ordinea sosirii la piscină); parcare în limita locurilor
disponibile; parc de joacă pentru copii, pe categorii
de vârstă; mini aquapark pentru copii; piscină pentru copii; teatru de vară pentru copii; club animație
copii; jocuri și concursuri adulți și copii (la plajă,
piscine, terasă); animatori; muzică live; program
artistic; club (tenis de masă, rummy, table, şah);
umbrele și şezlonguri la plajă în limita locurilor disponibile (alocarea şezlongurilor se face în ordinea
sosirii la plajă); prosoape plajă; prosoape piscină;
Internet WIFI; centru de informare și presă, lobby pc,
pat bebe tip țarc la cerere, în limita disponibilității;
cabinet medical; asistență pentru excursii opționale;
beach bar All inclusive.
Servicii opționale (contra cost): SPA (piscină interioară; fitness/aerobic/saună; masaj; hammam;
salon înfrumusețare); club games (biliard; darts);
bar piscină à la carte; beach bar à la carte, produse minibar.
Servicii masă:
Servicii de masă all inclusive (în regim bufet, oferite
la restaurant):
- mic dejun între orele 7:00-10:00;
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- prânz între orele 12:30-15:00;
- gustări (produse patiserie, cafea, ceai) între orele
16:30-17:30;
- cina între orele 19:00-21:30;
- apă plată, apă minerală și băuturi răcoritoare oferite la restaurant și pe terasă între orele 7:00-22:00;
- vinul casei și bere draft oferite la restaurant și pe
terasă între orele 11:00-22:00;
- lichior, vermut, vodcă, coniac, oferite la restaurant în
timpul mesei de prânz (12:30 – 15:00) și cină (19:00
– 21:30);
Restaurantul și barurile: Cum experiența turistică de
excepție nu poate fi niciodată completă fără a integra și latura ei culinară, restaurantul Mera, vă oferă
o gamă diversificată de preparate, atât din bucătăria
tradiţională românească cât și din cea internaţională, în regim All Inclusive. Maeștrii laboratorului propriu de patiserie vă vor delecta cu cele mai proaspete și gustoase produse. Pe terasa zonei centrale
a complexului, se află situat barul À-La-Carte unde
vă veți putea delecta, contra cost, cu o gamă largă
de băuturi și cocktail-uri, printre care deja celebrul
Cocktail Mera Special.
Facilităţi copii:
CAMERĂ DUBLĂ STANDARD
Capacitate maximă: 2 adulţi şi 2 copii 0-11.99 ani
sau 3 adulţi;
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani beneficiază
de gratuitate la cazare şi masa. La cerere, se poate
oferi pătuţ bebe, tip ţarc, în limita disponibilităţii;
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3- 6.99 ani beneficiază
de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar asigurat
şi achita supliment de masa 78.20 Lei/ zi/ copil;
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7- 11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar
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asigurat şi achita supliment de masa 108.10 Lei/
zi/ copil;
- copilul cu vârsta peste 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar asigurat şi achita supliment de masa 215.05 Lei/ zi/ copil;
- al treilea adult achita supliment de masa- 215.05
Lei/zi şi obligatoriu pat suplimentar;
Tariful patului suplimentar este de 80,50 Lei/ zi, indiferent de vârstă.
JUNIOR SUITE & CAMERĂ DUBLĂ KING
Capacitate maximă:
2 adulţi şi 2 copii 0-11.99 ani;
2 adulţi şi 2 copii: 1 copil 0- 11.99 ani şi 1 copil peste 12 ani
3 adulţi
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani beneficiază
de gratuitate la cazare şi masa. La cerere, se poate
oferi pătuţ bebe, tip ţarc, în limita disponibilităţii;
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3- 6.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achita supliment de
masa 78.20 Lei/ zi/ copil;
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7- 11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achita supliment de
masa 108.10 Lei/ zi/ copil;
- copilul cu vârsta peste 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achita supliment de masa 215.05
Lei/zi/ copil;
- al treilea adult achita supliment de masa- 215.05
Lei/ zi;
APARTAMENT DOUĂ DORMITOARE
Capacitate maximă: 4 persoane
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer liber, piscina
acoperită, SPA, sala fitness.
Distracţie: Centrul SPA Mera Resort este oază în care
te poți răsfăța! Vino să te relaxezi în saloanele de ma-

saj și de înfrumusețare, în piscina interioară, în aburul
cu miresme îmbietoare al saunei și al hammamului
sau în sala de fitness dotată cu aparatură modernă.
Distracţie: tenis de masă, darts, rummy, table, şah.
Kids Club: Mera Resort a pregătit pentru cei mai
mici oaspeți ai săi o serie de experiențe încântătoare, punându-le la dispoziție două spații destinate
exclusiv lor, un loc de joacă în interior și un parc în
aer liber, unde se pot bucura de o mulțime de jocuri
și activități. Printre activitățile ce se desfăşoară pe
parcursul întregii zile, amintim: concursurile și competițiile, pictura, parada costumelor și momentele unice oferite de personajele Disney. Programul
artistic Mera: Terasa restaurantului este animată
în fiecare seară de nenumărate momente artistice,
atât pentru copii cât și pentru adulți.
La Mera Resort aveți ocazia de a petrece cele mai
antrenante seri de vară, bucurându-vă de muzică
live, dansatori de salsa, ansambluri populare, cabaret, alături de mulţi alți invitați și momente-surpriză. Cu pasiune și dedicare, în fiecare an, Mera
Resort dă tonul bunei dispoziții estivale și vă așteaptă să reveniți, de fiecare dată cu aceeași bucurie, pentru a vă încânta și a vă surprinde plăcut.
Obiective turistice:
Plaja: Piscina principală exterioară, este una dintre
cele mai frumoase din zonă, având o suprafață de
1000 mp și un design modern. Vă puteți relaxa pe
şezlongurile confortabile de pe marginea piscinei
sau puteți profita de nenumăratele atracții acvatice:
dușurile cervicale vă stau la dispoziție pentru a vă detensiona musculatura din zona cervicală, banchetele
cu hidromasaj și gheizerele vor detensiona musculatura spatelui și zona lombară. Aqua vortex-ul, special
gândit pentru doritorii de senzații tari, permite înotătorilor rezistenți să meargă împotriva curentului sau
pur și simplu să se lase trași de flux. Copiii se pot
distra într-o piscină special concepută pentru ei, cu
o adâncime maximă de 50 cm și dotată cu un mini
Aqua Park. Această zonă este special amenajată
pentru cei mici astfel încât activitățile desfășurate
aici să beneficieze de cele mai înalte standarde de
siguranță. Pe lângă tobogane, aici se desfășoară pe
parcursul zilei diverse programe: aqua gym, concursuri, spectacole și alte surprize. Piscina secundară a
resortului, o adevărată oază de linişte, este situată în
zona vilelor și este opţiunea ideală pentru a-ți petrece zilele însorite de vară într-o atmosferă relaxantă.
Răsfăţul de o zi la piscină este un refugiu și o experiență în sine. La Mera Resort, turiștii au la dispoziție
în mod gratuit şezlonguri, umbrele și măsuțe la plajă,
în limita locurilor disponibile.

96,00 lei
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yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii

HOTEL VULTURUL


bagaje, internet wireless în lobby, jocuri de divertisment pentru adulţi (şah, table, rummy).
Servicii masă: Se acordă în unitatea restaurant Vulturul, categoria 3 stele, în sistem self-service, a la
carte şi cu bonuri valorice.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 35.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 35.00 Lei / zi / persoană.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 30 m
de plajă, pe malul Lacului Razelm.
Adresă: Hotel Vulturul, staţiunea Venus, cod
905504, jud. Constanța.

Dotări generale: Restaurant - 500 locuri şi terasă,
parcare proprie - cu pază (contra cost - 15.00 Lei / zi
/ autoturism), loc de joacă pentru copii, internet - wireless în lobby (gratuit), păstrare obiecte de valoare,
bar cu terasă, 2 lifturi, stand presă, parter şi 12 etaje.
Săli de conferinţă: 2 - o sală de conferinţe are capacitatea de 100 locuri şi cealaltă de 140 locuri. Ambele
au în dotare videoproiector, flipchart, ecran proiecţie.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu
duș, balcon, internet.
Număr total camere: 206
Zile gratuite de vacanţă: Plăteşti 5 nopţi şi stai
6, doar pentru cazare, masa se achită pentru întreg sejurul, în perioadele 01.06 - 30.06 & 01.09
- 15.09.2019. Oferta nu se aplică programului de
Înscrieri timpurii.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii: Contra cost: Servicii de spălătorie / călcătorie, servicii telefonice şi fax, pescuit sportiv pe
lacul Razelm, herghelia Mangalia (cursuri de echitaţie). Incluse în preţ: păstrare valori, presă, cameră
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Servicii masă pentru copii
Prânz şi cină:
- copiii 0 - 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Mic dejun:
- 100% tarif de adult, indiferent de vârsta copilului.
Facilităţi copii: (în camera cu 2 adulţi):
- un copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar;
dacă se doreşte un pat suplimentar se achită 50%
din valoarea unui loc de cazare. Pentru al doilea şi
al treilea copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 11.99 ani
achită 50% din valoarea unui loc de cazare şi se
acordă un singur pat suplimentar.
- copilul cu vârsta peste 12 ani achită 50% din valoarea unui loc de cazare, cu pat suplimentar asigurat.
În cameră dublă se acceptă un singur pat suplimentar sau pătuţ de infant.
Hotelul dispune de pătuţuri pentru infanți pentru
care se achită direct la recepţia hotelului. Asigurarea pătuţurilor pentru infanți depinde de disponibilul
din momentul cazării.
Plaja: Largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.
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132,25 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy
yy
yy
yy

HOTEL TURQUOISE

DESCRIERE

Adresă: Hotel Turquoise, staţiunea Venus, cod
905504, jud. Constanța.
Hotelul este situat pe faleză. Hotelul dispune de
plaja proprie cu acces gratuit la şezlonguri şi umbrele.
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Dotări generale:
restaurant -250 locuri, parcare proprie -in limita disponibilităţilor, gratuită, acces persoane cu dizabilităţi, internet -wireless- în zona recepţiei (gratuit),
lobby-bar în recepţie, gradina amenajată, lift, terasa
exterioară cu orientare spre mare, loc de joacă pentru copii amenajat pe plajă.
Săli de conferinţă: 2 - capacitate 200 locuri 360
LOUNGE , 80 locuri Turquoise Junior (dotările sălii
de conferinţă includ: videoproiector, ecran proiecţie, sonorizare, flipchart, calculator, aer condiţionat,
internet wireless, accesorii birotică, suport tehnic).
Dotări camere:
aer condiţionat -ventiloconvector, TV, minibar -(răcitor), seif, baie cu duș, balcon -(la parter - balcon tip
terasa), uscător de păr, mochetă, telefon, acces pe
bază de cartelă magnetică, internet wireless gratuit.
Duble: 100 - toate camerele duble au în dotare o minicanapea. Cameră dublă are o suprafață de 15.50
mp, patul are dimensiunea de 160/200 cm, minicanapeaua din dotare 80 cm lungime.
Apartamente: 8 - apartamentul este compus din

aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
divertisment adulţi
și copii



cameră de zi, cu canapea neextensibilă cu dimensiunea de 1m/0,5m și dormitor cu pat matrimonial.
Fiecare cameră dispune de baie proprie și balcon
Familiale: 6 - camera family este compusă din 2
camere duble cu uşa comunicantă între ele. Fiecare
cameră dispune de baie proprie și balcon
Observaţii:
Termeni şi condiţii generale
*Cazarea începe cu ora 18.00 şi se încheie la ora
12.00.
*Alocarea camerelor se face în funcție de disponibilitatea Resortului din ziua cazării. Din acest motiv
nu se poate garanta o cameră pe un anumit etaj, cu
o anumită poziţionare, sau camere alăturate. Solicitările de acest gen sunt considerate preferințe ale
turiștilor, pe care Resortul încearcă să le onoreze în
limita disponibilităților.
* Este interzis accesul cu animale de companie în
incinta Resortului, hotelul are dreptul să refuze cazarea clienților însoțiți de animale de companie și
în cazul în care se constată prezența în hotel a animalelor sau păsărilor de companie după efectuarea cazării.

VENUS

*Fumatul este interzis în incinta Resortului, exceptând balcoanele camerelor și spațiile din Resort
amenajate/dotate cu scrumiere. Turiștii care nu
respectă această regulă vor suporta rigorile legii
nr. 15/2016 (amendă de la 100 lei la 500 lei).
*Este obligatorie purtarea braţărilor primite la
check-in pentru a beneficia de serviciile achitate.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
incluse în preţ: acces la piscină, locul de joacă pentru copii, piscina pentru copii, şezlong la piscină, divertisment pentru copii şi adulţi, rummy, table, şah,
internet WiFi , plaja proprie cu acces la şezlonguri
şi umbrele.
ESTE OBLIGATORIE PURTAREA BRĂȚĂRILOR PRIMITE LA CHECK-IN PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIILE ACHITATE.
Este interzis gătitul în camera de hotel şi accesul cu
primusuri, spirtiere, reşouri, aragaz, plite, animale de
companie, saltele gonflabile şi alimente.
Servicii masă:
se asigura în Restaurantul Turquoise, categoria 3
stele, în sistem All Inclusive:
Servicii de masă all inclusive (în regim bufet, oferite la restaurant):
- mic dejun între orele 7:30-10:00;
- prânz între orele 12:30-14:30;
- gustări (produse patiserie, cafea, ceai) între orele
16:00-17:00;
- cina între orele 18.30-20.30.
- apă şi băuturi răcoritoare la dozator pe tot parcursul zilei (7:30-22:00) oferite la restaurant şi pe terasa
restaurantului.
- vinul casei şi bere draft în intervalul 11:00-22:00
oferite la restaurant şi pe terasa restaurantului.
- lichior, vermut, vodca, coniac oferite la restaurant
şi pe terasa restaurantului în intervalul mesei de
prânz (12.30-14.30) şi cina (18.30-20.30).
- minibar gratuit în cameră ( alimentat o dată pe zi
cu 1 apă plată,1 apa minerală, 3 băuturi răcoritoare).
Micul dejun și prânzul se servesc începând cu a
doua zi de cazare, inclusiv în ziua plecării. În prima
zi se intră cu cina.
Toate mesele sunt servite sub formă de bufet (bucătărie românească și internațională diversificată),
incluzând surpriza bucătarului (la cină), bufet de
salate, fructe și deserturi.
În perioadele de extrasezon mesele se vor servi a la
carte sau în sistem de bon valoric.
Facilităţi copii:
(în camera cu 2 adulţi):
- copiii între 0 - 3 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare și masă;
- între 3 - 12 ani (neîmpliniți) - un copil însoţit de
doi adulți achita 50% din valoarea unui loc de adult,
dacă doresc pat suplimentar, fără pat suplimentar
beneficiază de gratuitate la cazare și 50% reducere
la masă; al doilea copil intre 3-12 ani (neîmpliniţi)
achita 50% din valoarea unui loc de adult cu pat
suplimentar asigurat.

- peste 12 ani - se asigură pat suplimentar achitându-se 50% din valoarea unui loc de cazare, iar mesele se achita integral, inclusiv micul dejun
(în apartament cu 2 adulţi):
- copiii intre 0-18 ani neîmpliniţi sau adulţii suplimentari achita doar contravaloarea mesei, la cazarea în apartament, astfel:
Pentru serviciile de cazare cu mic dejun:
-copiii 0-3 ani neîmpliniţi au gratuitate.
-copiii 3-12 ani neîmpliniţi achita 17.25 lei/zi/copil.
-copiii peste 12 ani şi adulţii suplimentari achita
34.50 lei/zi/persoană.
Pentru serviciile de cazare cu ALL INCLUSIVE:
-copiii 0-3 ani neîmpliniţi au gratuitate
-copiii 3-12 ani neîmpliniţi achita 74.75 lei/zi/copil
-copiii peste 12 ani şi adulţii suplimentari achita
149.50 lei/zi/persoană
• OBLIGATORIU: La persoanele însoțite de copii,
voucherele să aibă atașat copie după cerificatul de
naștere al copilului și copie după cartea de identitate a părinților.

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

Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber - acces gratuit (şezlonguri şi umbrele în limita locurilor disponibile)
Obiective turistice:
Plaja: nisipoasă.
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Tarife începând de la

110,59 lei

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă vedere parcare
yy
yy
yy
yy

HOTEL AFRODITA

DESCRIERE

Hotelul este situat pe faleză cu acces direct
la plajă.
Hotelului Afrodita**** dispune de plajă proprie,
dar nu are intrare directă în mare.
Adresă: Hotel Afrodita, staţiunea Venus, cod
905504, jud. Constanța.
Hotel AFRODITA oferă clienţilor săi confortul necesar atât pentru petrecerea unei vacanţe odihnitoare cât şi celor sosiţi în interes de afaceri.



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
Restaurant - cu terasă, parcare proprie - gratuită şi
supravegheată (în limita locurilor disponibile), loc
de joacă pentru copii, internet - wireless gratuit, lift,
bar de zi.
Săli de conferinţă: 1 - o sală cu capacitate de 180
locuri dotată cu: videoproiector, ecran, sonorizare,
flipchart, calculator, aer condiţionat, internet wireless, accesorii birotica, suport tehnic).
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, balcon,
internet - wireless gratuit, uscător de păr, acces pe
bază de cartela, telefon.
Număr total camere: 124
Single: 5
Duble: 114 - dintre care 30 camere cu două paturi
şi 84 camere cu pat matrimonial.
Apartamente: 5 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor.
Zile gratuite de vacanţă: în perioadele 07.05 10.07.2019 / 27.08 - 30.09.2019 plăteşti 6 nopţi şi
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aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
plajă proprie

stai 7, plăteşti 12 nopţi şi stai 14, plăteşti 18 nopţi şi
stai 21, numai pentru cazare. Masa se achită pentru
întreg sejurul. Oferta specială Zile gratuite de Vacanţa nu se cumulează cu ofertă specială Înscrieri
timpurii.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Servicii gratuite: acces la piscina exterioară și pe
plaja hotelului amenajate cu paturi baldachin, șezlong-uri și umbreluțe; parcare supravegheată video
în limita locurilor disponibile; seif în cameră; depozitarea și păstrarea bagajelor; trezirea clienţilor la
ora solicitată; comandă taxi; internet WiFi, servicii
de copiere, fax pentru turiștii hotelului.
Servicii opţionale, contra cost: biliard; convorbiri
interne și internaționale; sală de conferințe; masaj.
Servicii masă:
Se asigură în Restaurantul Afrodita, categoria 4 stele, micul dejun în sistem bufet suedez, prânzul şi

Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic Dejun = 35.00 Lei / zi / persoană;
Demipensiune = 60.00 Lei / zi / persoană;
Pensiune Completă = 110.00 Lei / zi / persoană.

VENUS

cina în sistem fisa cont „a la carte”.

Servicii masă copii:
- copiii 0 - 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în camera cu 2 adulţi):
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 2 ani (neîmpliniţi) au gratuitate la cazare şi mic dejun, fără pat
suplimentar;
- copiii cu vârsta cuprinsă între 2 - 12 ani (neîmpliniţi)
achită 50% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun, cu pat suplimentar asigurat sau 50% din valoarea
micului dejun, fără pat suplimentar asigurat;
- copiii peste 12 ani achită 60% din valoarea unui loc
de cazare şi mic dejun integral, cu pat suplimentar
asigurat.
- un copil 2 - 12 ani (neîmpliniţi) cu un adult, cazaţi în
cameră dublă: copilul beneficiază de 50% reducere
la cazare şi mic dejun.
Se asigură 1 singur pat suplimentar în cameră dublă.
OBLIGATORIU: La persoanele însoţite de copii,
voucherele trebuie să aibă ataşate copie după certificatul de naştere al copilului şi copie după cartea
de identitate a părinţilor.
Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber - şezlonguri şi umbrele gratuite în
limita locurilor disponibile. Masaj contra cost.
Distracţie: Biliard (contra cost).
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă.

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

114,00 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat
yy loc de joacă copii

HOTEL FAVORIT

DESCRIERE

Hotelul este situat la 200 m de plajă.
HOTEL COMPLET RENOVAT
Adresă: Hotel Favorit, staţiunea Venus, jud. Constanța.



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
parcare proprie -60 locuri (gratuită în limita locurilor
disponibile), loc de joacă pentru copii, internet -wireless gratuit, bar cu terasa la etajul I, 2 lifturi. Restaurantul Melodia se afla la 50 m de hotel.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, frigider, baie cu duș, balcon -la
camerele de la etaj, internet -wireless gratuit.
Număr total camere: 243 - 2 paturi sau pat matrimonial.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Este strict interzis gătitul în cameră şi accesul cu
orice tip de dispozitive electrocasnice. Hotelul pune
la dispoziţie o chicinetă comună.
Este permis accesul animalelor de companie în
baza unui tarif de 18.00 Lei/ zi/ animal companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI
Servicii:
Servicii gratuite:
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- acces la internet (wireless)
- parcare în limita locurilor disponibile (60 locuri)
- loc de joacă pentru copii
- primire și expediere corespondență
- informații turistice
- rezervări
Servicii cu plată:
- acces piscine şi Clubul Copiilor – Hotel Melodia;
Tarif – 20 lei/adult/zi şi 10 lei/copil/zi, gratuit pentru
copiii cu vârste până la 1,99 ani.
- acces plajă privată – 200 m distanţă de hotel (şezlong, umbrelă, măsuţa) – locurile se rezervă la recepţia hotelului la preţul afişat, în limita locurilor
disponibile.
Servicii masă:
se asigura în unitatea restaurant Melodia (categoria
4 stele). Programul de funcționare al Restaurantului
Melodia (în incinta hotelului Melodia – aproximativ 50 m de Hotel Favorit) în regim a la carte este
12:00 - 23:30.
- Micul dejun se serveşte zilnic, sub formă de bufet
(pentru un minim de 40 de persoane), între orele
07:30-10:00.

VENUS

- Serviciile de masă în regim de demipensiune (cină)
sau pensiune completă (prânz+cină) se vor asigura
la tarifele de 42 lei/adult/zi, respectiv 87 lei/adult/zi în
regim fisa cont (a la carte din meniul restaurantului).
Serviciile de masă în regim de demipensiune (cină)
se vor servi în sistem bufet suedez pentru minim 40
de persoane; în caz contrar, cina se va servi în sistem fisa cont (a la carte din meniul restaurantului).
Opţional, turiştii pot opta pentru varianta pensiune
completă, prânzul servindu-se în sistem fișă cont.
Băuturile alcoolice nu sunt incluse în tariful pentru
demipensiune sau pensiune completa și se achită
separat de către turist.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 35.00 Lei / zi / persoană
Prânz = 45.00 lei Lei / zi / persoană
Cina = 42.00 Lei / zi / persoana
Servicii masă copii (obligatorii şi identice cu cele
achiziţionate de adulţi):
- copiii 0- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii:
(în cameră dublă cu 2 adulţi):
- un copil cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani neîmpliniţi,
beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar asigurat, iar dacă se doreşte un pat suplimentar se
va achita 50% din tariful pentru un adult;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 2-12 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi achita 50% din
contravaloarea meselor, fără pat suplimentar, iar al
2-lea copil achită obligatoriu 50% din tariful pentru un
adult cu pat suplimentar asigurat;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani neîmpliniţi
achita 50% din tariful pentru un adult cu pat suplimentar asigurat şi 100% din contravaloarea meselor;
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani neîmpliniţi
achită fiecare câte 50% din tariful pentru un adult cu
asigurarea unui singur pat suplimentar şi 100% din
contravaloarea meselor;
Al doilea copil, indiferent de vârstă, achită obligatoriu
pat suplimentar.
În cameră dublă se cazează maxim 2 adulţi şi 2 copii.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă, cu intrare lina în mare.

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

54,00 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy loc de joacă copii

HOTEL SANDA


INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

DESCRIERE

Hotelul este situat în nord- vestul staţiunii, la 300
m de plajă.
Adresă: Hotel Sanda, staţiunea Venus, cod
905504, jud. Constanța.
Hotelul SANDA, cu paşi mici dar siguri, încearcă
să îşi îmbunătăţească serviciile şi dotările de la
an de an. Pentru aceasta, părerea dumneavoastră contează. În calitate de oaspeţi buni, vă vor
primi cu zâmbetul pe buze şi deschişi să facă
tot ce pot pentru confortul dumneavoastră.

Dotări generale: Parcare proprie - gratuită (în limita
locurilor disponibile), loc de joacă pentru copii, internet - wireless gratuit în camere şi în zona recepţiei,
păstrare obiecte de valoare, bar - 24 locuri, terasă
- 52 locuri, loc amenajat pentru grătar, centrală termică proprie.
Dotări camere: TV, frigider, baie cu duș, balcon - balcon mare cu măsuţă şi 2 scaune pentru camerele cu
orientare sudică, balcon mic cu măsuţă şi 2 scaune,
pentru camerele cu orientare nordică. Camere complet renovate. Garsonierele au aer condiţionat şi nu
au balcon. Toate camerele dispun de plasă împotriva
insectelor.
Număr total camere: 118
Duble: 116
Garsoniere: 2 - dormitor cu pat matrimonial, living
cu canapea extensibilă.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar faţă
de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Turiştilor le este interzis fumatul şi accesul în hotel
cu mijloace de gătit (oale electrice, reşouri, mini-aragaze, etc) sau gătitul în camere. Nerespectarea acestor
condiţii implica părăsirea camerei fără despăgubiri materiale. Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Incluse în tarif: Parcare (în limita locurilor disponibile), internet wireless în camere şi în zona recepţiei,
păstrarea obiectelor de valoare, trezirea turiştilor,
informaţii privind orarul mijloacelor de transport.
Contra cost: Închiriere fier de călcat, jocuri, umbrele,
uscător de păr, pătuţ pentru copil infant.
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Servicii masă: SUNT OPŢIONALE; Se acordă pe bază
de Bonuri valorice, emise de la recepţia hotelului,
şi se asigura la diverse restaurante şi autoserviri
din staţiune.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 35.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 35.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
- copiii 0 - 11.99 ani achită 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în camera cu 2 adulţi):
- 1 copil cu vârsta între 0 - 11.99 ani beneficiază de
gratuitate la cazare fără pat suplimentar asigurat;
al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 11.99 ani
achită 20% din valoarea unui loc de cazare, fără pat
suplimentar asigurat sau 50% din valoarea unui loc
de cazare cu pat suplimentar asigurat.
- un copil cu vârsta cuprinsă între 12 - 17.99 ani
achită 50% din valoarea unui loc de cazare cu pat
suplimentar asigurat; al doilea copil cu vârsta cuprinsă între 12 - 17.99 ani achită 20% din valoarea
unui loc de cazare, fără pat suplimentar asigurat.
- al treilea adult în cameră dublă achită 80% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
Este obligatorie prezentarea certificatului de naştere al
copiilor. Se acceptă maxim 2 copii în camera cu 2 adulţi.
În cameră se pot caza 2 adulţi şi 2 copii sau 3 adulţi
şi 1 copil sub 12 ani.
Plaja: Largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.

169,20 lei

VENUS

Tarife începând de la

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy
yy
yy
yy

HOTEL MELODIA

DESCRIERE

Hotelul este situat la aproximativ 150 m de plajă.
Complet renovat în 2011, iar primul an de exploatare a fost anul 2012.
Adresă: Hotel Melodia, staţiunea Venus, jud.
Constanța
Hotelul Melodia asigura confortul unei oaze binecuvântate de linişte, iar prin personalul recrutat după cele mai exigente criterii, se constituie
într-o gazdă ideală.

aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
SPA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
restaurant, parcare proprie - (gratuită, cu acces pe
bază de card), acces persoane cu dizabilităţi, loc
de joacă pentru copii -Nelson Land - la piscină şi
Prichindel Land - în restaurant, internet -wireless
gratuit în spaţiile publice, Clubul copiilor, bar la pisicină, terasă.
Săli de conferinţă: 3 - sala TANGO (maxim 246 locuri) -400 MP; sala JAZZ- (maxim 119 locuri) -130
MP; sala BOLERO- (maxim 109 persoane)-150 MP.
Dotări camere:
aer condiţionat - sistem climatizare, TV-LCD, minibar, seif, baie cu duș, balcon-la camerele de la etaj,
internet-wireless gratuit, uscător de păr, acces pe
bază de card, buton de panică, mochetă, telefon.
Număr total camere: 109
Duble: 101 - dintre care 30 camere cu pat matrimonial şi 71 camere cu două paturi.
Apartamente: 8 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pache-

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

tele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu este permis accesul animalelor de companie.
Este interzis gătitul în camere şi accesul cu orice tip
de dispozitiv electrocasnic.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Incluse în tarif: parcare cu acces card în limita locurilor disponibile (80 locuri), acces piscine adulţi
şi copii (jacuzzi, şezlong, umbrelă, măsuţa), două
locuri de joacă pentru copii, clubul copiilor, camera relaxare, sauna, sala fitness, internet wireless,
primire şi expediere corespondenţa, informaţii turistice, rezervări.
Plajă privată dotat cu şezlonguri şi umbrele, acces
gratuit şi în limita locurilor disponibile.
Servicii masă:
se asigură în unitatea restaurant Melodia (categoria
4 stele). Micul dejun se serveşte în sistem bufet suedez, Prânzul şi Cina se servesc în sistem fisa cont
„a la carte” . În intervalul 16.06-07.09.2019 Cina se
va asigura în sistem bufet suedez.
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Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 35.00 Lei / zi / persoană
Prânz = 50.00 lei Lei / zi / persoană
Cina = 50.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
Prânz sau Cina:
- copiii 0- 11.99 ani achita 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani achita 100% tarif de adult.
Băuturile alcoolice nu sunt incluse în consumul fișă
cont și se achită separat de către turist.
Facilităţi copii:
(în camera cu 2 adulţi):
- maxim doi copii cu vârsta cuprinsă între 0- 1.99 ani,
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără
pat suplimentar asigurat, iar dacă se doreşte un pat
suplimentar se va achita 50% din tariful de cazare şi
mic dejun pentru un adult.
- un copil cu vârsta cuprinsă între 2- 11.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achita 50% mic
dejun, fără pat suplimentar; al 2-lea copil achita obligatoriu 50% din tariful de cazare şi mic dejun pentru
un adult, cu pat suplimentar asigurat.
- un copil cu vârsta cuprinsă între 12- 17.99 ani achita 50% din tariful de cazare pentru un adult şi mic
dejun integral, pat suplimentar asigurat.
- doi copii cu vârsta cuprinsă între 12- 17.99 ani vor
achita fiecare 40% din tariful de cazare pentru un
adut şi mic dejun integral, se asigură un singur pat
suplimentar într-o cameră dublă.
Al doilea copil, indiferent de vârsta achita obligatoriu
pat suplimentar.
În cameră dublă se cazează mxim 2 adulţi şi 2 copii.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber -acces gratuit, pentru adulţi şi
pentru copii, sala fitness -acces gratuit, sauna- acces gratuit, masaj (contra cost).
Tratament:
Complex Melodia asigura servicii de beauty & spa,
printr-un parteneriat cu brandul exclusivist Medica
120, un brand cu peste 60 de ani de experienţă în domeniul dermato-cosmetic, prezent în cele mai mari
saloane, cabinete medicale şi centre de wellness &
spa din Europa.
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Pachetele şi tratamentele sunt atent personalizate
de către specialişti, disponibile pentru toate tipurile
de piele, folosind produse cu acţiune puternică de
penetrare datorită concentraţiei ridicate a ingredienţilor activi: pudră de aur, diamante, rubin, safir- în
stare coloidala-; peelinguri cu uleiuri esenţiale, nisip
alb, alge marine, tratamente disponibile pentru faţă

şi corp, dorind astfel ca oaspeţi noştri să se întoarcă din vacanţa nu doar mai relaxaţi, ci şi mai tineri
şi frumoşi.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă, cu intrare lina în mare.

390,00 lei

VENUS

Tarife începând de la

persoană / sejur 5 nopţi /
loc în cameră dublă corp A
yy loc de joacă copii

HOTEL IULIA RESORT


onul agenţiei. Nu se admit animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Contra cost: Închiriere jocuri (rummy, table, şah),
fier de călcat, uscător de păr.
Incluse în tarif: Trezirea turiştilor, spaţiu pentru
păstrarea bagajelor, primirea şi expedierea corespondenţei.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la 50 m de plajă, în partea de
nord a staţiunii, spre Cap Aurora.
Adresă: Hotel Iulia Resort, str. Dem Rădulescu,
staţiunea Venus, cod 905504, jud. Constanța.
Hotel confortabil cu multiple îmbunătăţiri, amplasat ideal în centrul staţiunii Venus, la doar 2
minute de frumoasă Plaja Esplanada, vis a vis
de numeroase terase, restaurante şi autoserviri
situate pe malul mării, un hotel cu tradiţie, numărând aproape 2 decenii de excelenţă şi experienţa
în domeniu, destinat persoanelor moderne care
iubesc natura, confortul şi spaţiile largi.

Dotări generale:
Parcare proprie - (în faţă şi în spatele hotelului, contra
cost - 12.00 Lei / zi / autoturism), loc de joacă pentru
copii - (leagăne, balansoar, tobogane); teatru pentru
copii, susţinut de actori profesionişti, internet - în toate
spaţiile publice ale hotelului şi în camere, două corpuri:
Corpul A are parter şi trei etaje; Corpul B are parter şi
un etaj; grădina interioară, centrală termică proprie.
Săli de conferinţă: 1 - o sală cu capacitate de maxim 60 persoane.
Dotări camere:
Aer condiţionat - doar în camerele de la Etaj din corpul B, TV, frigider, baie cu duș, balcon. Toate camerele sunt dotate cu mobilier modernizat. Camerele
duble Family dispun de pat suplimentar.
Număr total camere: 182
Duble: 174
Garsoniere: 8 - Garsoniera este de mărimea unei
camere duble şi jumătate şi dispune de un pat matrimonial şi o canapea extensibilă, aer condiţionat,
TV (ecran plat), frigider.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pacheţele din ofertă, se va adăuga comisi-

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

Servicii masă: Se asigură în sistem de bonuri valorice, care pot fi folosite în 4 unităţi de alimentaţie
publică de lângă Hotelul Iulia Resort.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 30.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 30.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
- copiii 0 - 11.99 ani achită 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în camera cu 2 adulţi):
- un copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 11.99 ani achită taxa de utilităţi de 12.00 Lei / zi, fără pat suplimentar asigurat;
- un copil cu vârsta cuprinsă între 12 - 17.99 ani achită 48.00 Lei / zi, pat suplimentar inclus;
- primul copil cu vârsta cuprinsă între 0 - 17.99 ani
achită taxa de utilităţi 12.00 Lei / zi, iar al doilea copil achită 48.00 Lei / zi, un pat suplimentar inclus;
- al treilea adult achită 80% din tariful unui adult, pat
suplimentar inclus;
Se acceptă un singur pat suplimentar în cameră dublă.
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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VENUS

Tarife începând de la

105,80 lei

/ persoană / noapte
loc în cameră dublă
standard parter

yy aer condiţionat
yy piscină

HOTEL RALUCA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la aproximativ 350 m de
plajă.
Adresă: Hotel Raluca, staţiunea Venus, cod
905504, jud Constantă.
Hotel RALUCA este unicul hotel circular de pe
litoralul Românesc, beneficiind de o grădină
interioară japoneza spectaculoasă, iar seara
fiecare nivel fiind luminat în culori diferite.

Dotări generale:
restaurant - Orion (800 locuri), parcare proprie, păstrare obiecte de valoare, bar de zi.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu dus, balcon ,
telefon, uscător de păr.
Număr total camere: 131
Duble: 131 - 2 paturi.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pacheţele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Incluse în tarif: informaţii turistice, primirea şi
transmiterea mesajelor, distribuirea corespondentei, trezirea turiştilor la cerere, seif, păstrarea bagajelor, păstrarea obiectelor uitate şi returnarea lor,
distribuţie pliante.
Servicii masă:
se acordă în restaurantul Orion categoria 3 stele,
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micul dejun în sistem bufet, prânzul şi cina în sistem autoservire sau a la carte pe bază de fişa cont/
card client.
Micul dejun este asigurat în regim bufet pentru un
număr de minim 20 de persoane. Până la 20 de persoane micul dejun se va servi în sistem a la carte de
valoarea aferentă.
Pentru turiştii care beneficiază de servicii de cazare
cu demipensiune, există posibilitatea de a opta pentru servirea dejunului sau a cinei la alegere, urmând
a-şi exprima opţiunea la check-in.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 38.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 38.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă prânz şi cina pentru copii:
- copiii 0- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii:
(în cameră dublă cu 2 adulţi):
În cameră dublă se acceptă 2 adulţi şi 2 copii şi un

VENUS

singur pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0- 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3- 7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7- 12 ani neîmpliniţi
achita 50 % din tariful de cazare pentru un adult, cu
acordarea unui singur pat suplimentar.
- copilul peste 12 ani achita 70% din tariful de cazare pentru un adult cu acordare de pat suplimentar.
Fitness/Wellness/Sport: piscină în aer liber- acces
gratuit.
Obiective turistice:
Plajă: largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

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

Tarife începând de la

72,00 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

HOTEL AMMON



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul Ammon este situat în centrul staţiunii, la
aproximativ 200 de m de plajă.
Adresă: Hotel Ammon, str. Dem Rădulescu nr.
82, staţiunea Venus, cod 905504, jud. Constanța.
Inaugurat în anul 2014, Hotelul Ammon *** este
înconjurat de o oază de verdeaţă cu o suprafaţă
de 11500 mp şi vă oferă facilităţi multiple pentru
o vacanţă reuşită.

Dotări generale: Restaurant, parcare proprie, loc
de joacă pentru copii, internet - wireless, păstrare
obiecte de valoare, terasă, bar.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu
duș, balcon, internet, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 118
Duble: 112
Apartamente: 2
Garsoniere: 4
Observaţii: Fumatul este strict interzis.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: Se asigura în Restaurantul Ammon, mic
dejun în sistem bufet suedez. Prânzul se serveşte în
regim fișă cont “a la carte”. Cina se asigură în regim
fisa cont ‚’a la carte’’ în perioada 26.05 - 27.06 / 25.08
-15.09.2019 respectiv bufet (pentru minimum 30 de
persoane; sub 30 de persoane se serveşte în sistem
serviciu la farfurie) între 19.07 - 24.08.2019 iar accesul
se face pe bază de brăţară. Regimul de masă achiziţionat şi plătit nu se poate schimba în timpul sejurului.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 40.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 70.00 Lei / zi / persoană.
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Cina în regim bufet include numai apă plată. Restul
băuturilor se vor comandă a la carte.
Servicii masă copii (prânz şi cina):
- copiii 0-14 ani neîmpliniţi achită 50% din valoarea
mesei de adult.
- copiii peste 14 ani achită 100% din valoarea mesei de adult.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- Primul copil 0 - 5.99 ani beneficiază de gratuitate
la cazare şi mic dejun şi cina bufet (pătuţ / baby–
cot în limita disponibilităţii; fără pat suplimentar);
- Al doilea copil 0 - 5.99 ani achită pat suplimentar
48.00 Lei / noapte şi 50% din valoarea meselor;
- Primul copil 6 - 13.99 ani achită pat suplimentar
48.00 Lei / noapte şi 50% din valoarea meselor;
- Al doilea copil 6 - 13.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar şi achită 50%
din valoarea meselor;
- Un copil peste 14 ani achită pat suplimentar 48.00
Lei / noapte şi 100% valoarea meselor.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber.
Distracţie: Kids Club (cort special amenajat pentru
joacă, măsuţe şi scaune din lemn, tăbliţa cu cretă;
ansamblu de tobogan şi leagăn, piscină cu apă pentru copii, diverse jucării de exterior).
Plaja: În golf, nisipoasă cu intrare lină în mare.

72,00 lei

VENUS

Tarife începând de la

/ persoană / noapte / loc în
cameră dublă balcon mic
yy loc de joacă copii

HOTEL CORINA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
DESCRIERE

Hotelul este situat la aproximativ 250 m de
plaja Melodia şi aproximativ 250 m de plaja
Palace.
Adresă: Hotel Corina, str. Dem Rădulescu nr.
19, staţiunea Venus, cod 905504, jud. Constanța.
Situat în staţiunea ce poartă numele frumuseţii, Venus, Hotelul CORINA este alegerea perfectă pentru un sejur confortabil şi accesibil.
Complet renovat, Hotelul Corina este locul ideal pentru obţinerea stării de relaxare şi confort
pe care o căutaţi.

Dotări generale:
Parcare proprie - gratuită (în limita locurilor disponibile), loc de joacă pentru copii, păstrare obiecte de
valoare, bar, cameră pentru bagaje, foişoare.
Dotări camere:
TV, minibar, baie cu duș, balcon - mare cu măsuţa
şi scaune sau balcon mic (balcon franţuzesc), uscător de păr, pardoseală din gresie, telefon intern,
plasă insecte.
Număr total camere: 114
Duble: 114 - 57 camere cu două paturi şi 57 camere
cu pat matrimonial.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu
se admit animale de companie în hotel. Este interzis
gătitul în cameră.

Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 10 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat pliant
asigurat; pentru pat suplimentar se achită 70% din
valoarea unui loc de cazare.
- 1 copil între 12 - 18 ani neîmpliniţi va achita 70%
din tariful de cazare pentru un adult, cu pat suplimentar asigurat.
Se acceptă maxim 2 copii între 0 - 10 ani neîmpliniţi
sau 1 copil între 12 - 18 ani neîmpliniţi în cameră
dublă cu 2 adulţi.
Într-o cameră dublă se pot caza maxim 3 adulţi ,
al treilea adult achită 90% din valoarea unui loc de
cazare cu pat suplimentar asigurat.
Într-o cameră se poate introduce un singur pat suplimentar şi doar în camerele orientare sud cu balcon
şi pat matrimonial.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.

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

54,00 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

HOTEL RODICA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul Rodica este situat în nordul staţiunii Venus, la 200 m de plajă dinspre Cap Aurora şi la
300 m de plaja din estul staţiunii.
Adresă: Staţiunea Venus, Judeţul Constanța, cod
905504.

Dotări generale:
parcare proprie -gratuită (în limita locurilor disponibile), bar deschis non-stop aflat în recepţia hotelului,
masă de biliard, terasă, centrală termică proprie.
Dotări camere:
TV, minibar, baie cu duș, balcon -mare cu 2 şezlonguri pentru camere cu orientare sud şi balcon mic
cu masa şi două scaune pentru camerele cu orientare nord, mobilier nou, băi cu gresie, faianţă şi
obiecte sanitare noi, uşi noi atât la camere cât şi la
băi, termopan cu plasa împotriva insectelor.
Număr total camere: 117
Duble: 117 - toate camerele sunt renovate.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
se acordă în mai multe restaurante şi autoserviri din
staţiunea Venus. Masa se serveşte în sistem bonuri
valorice şi ESTE OPŢIONALĂ.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 15.00 Lei/ zi/ persoană
Prânz = 20.00 Lei/ zi/ persoană
Cina = 20.00 Lei/ zi/ persoană
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Servicii masă copii:
- copiii 0- 13 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 13 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii:
(în camera cu 2 adulţi):
- primul copil cu vârsta cuprinsă între 0- 12 ani inclusiv, achita 50% din valoarea unui loc de cazare fără
pat suplimentar; al doilea copil cu vârsta între 0-12
ani inclusiv achita 30% din valoarea unui loc de cazare, fără pat suplimentar. Pentru un pat suplimentar se achita 80% din valoarea unui loc de cazare.
- pentru copiii cu vârsta peste 13 ani se va achita
80% din tariful unui loc de cazare cu pat suplimentar asigurat.
Al doilea copil indiferent de vârsta achita 30% din
valoarea unui loc de cazare, fără pat suplimentar.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasa cu intrare lină în mare.

VENUS

Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat

HOTEL SUNRISE (PENSIUNEA VENUS STIL)

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat pe plajă, în partea de nord
a staţiunii, spre Cap Aurora.
Adresă: HOTEL SUNRISE (Pensiunea Venus
Stil), staţiunea Venus, cod 905504, jud. Constanța.
HOTEL SUNRISE (Pensiunea Venus Stil) este
una din cele mai noi construcţii din staţiunea
Venus, fiind foarte apreciată pentru condiţiile
bune de cazare, poziţia faţă de mare şi serviciile de alimentaţie.

Dotări generale:
restaurant -cu autoservire Larisa, parcare proprie
-contra cost, bar.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș - complet
renovată, balcon - cu vedere la mare. Acces pe bază
de cartelă în pensiune şi în camere.
Număr total camere: 17
Single: 2 - Sunt dispuse la etajul II, dotate cu două
paturi individuale, Tv- LCD, minibar (frigider), telefon, aer condiţionat, balcon cu vedere la mare. Baia
dispune de cabina de duș, uscător de păr, telefon.
Au o suprafaţă de aproximativ 14-15 mp. Toate au
vedere frontală la mare.
Duble: 12 - dintre care 8 camere duble superior şi
4 camere duble standard. Camere duble superiorsunt dispuse la parterul unităţii(una) şi la etajul I
(şapte), dotate cu mobilier nou alb, stil retro, pat
matrimonial, TV - LCD, minibar (frigider), telefon,
aer condiţionat, măsuţa cu fotolii, balcon generos cu vedere la mare. Baia dispune de cabina
de dus, uscător de păr, telefon, mobilier modern.
Au o suprafaţă de aproximativ 24 mp. Toate au

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



vedere frontală la mare. Camere duble standardsunt dispuse la etajul II, dotate cu două paturi individuale, TV - LCD, minibar (frigider), telefon, aer
condiţionat, balcon generos cu vedere la mare.
Baia dispune de cabina cu dus, uscător de păr,
telefon. Au o suprafaţă de aproximativ 17-18 mp.
Toate au vedere frontală la mare.
Apartamente: 3 - Sunt situate la parterul unităţii
şi sunt compuse din dormitor şi living. Suprafaţa
aproximativă este de 65 mp, iar a balcoanelor de
12 mp. În dormitor: pat matrimonial, TV - LCD,
telefon, mobilă nouă, stil retro, albă, aer condiţionat, balcon cu vedere la mare. În living: canapea extensibilă, măsuţa cu fotolii, TV LCD, minibar (frigider), aer condiţionat, balcon cu vedere
la mare. Baia dispune de cabina de dus, uscător
de păr, telefon, mobilier modern. Toate au vedere
frontală la mare.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pacheţele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.
Turiştilor le este interzis accesul cu mijloace de gătit
(oale electrice, reşouri, mini-aragaze, etc), sau gătitul în camere. Nerespectarea acestor condiţii implica părăsirea camerei fără despăgubiri materiale.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
se acordă în restaurantul cu autoservire Larisa, categoria 2 stele, în sistem bonuri valorice.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasa cu intrare lina în mare.
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Tarife începând de la

110,11 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă

yy
yy
yy
yy
yy
yy

HOTEL SUNQUEST

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este amplasat la numai 200 m de mare,
într-o zonă turistică liniştită.
Adresă: Hotel Sunquest, staţiunea Venus, str.
Iuliu Maniu nr.9, cod 905504, jud. Constanța.
Complexul Turistic Sunquest este locaţia unde
sunteţi întotdeauna bineveniţi pentru a petrece
o vacanţă plăcută pe litoralul românesc.
Integrat într-o proprietate privată de peste
10.000 m.p. şi beneficiind de un cadru natural
deosebit, complexul a păstrat şi a integrat în
ansambul sau un colţ din vechea pădure Comorova ce acoperea odată întreaga zonă de
coastă a Marii Negre din partea de sud a litoralului românesc.
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Dotări generale:
Restaurant - cu 2 terase (vedere către grădină), parcare proprie - 90 locuri (acces cu card în limita locurilor disponibile), loc de joacă pentru copii, internet
- wireless gratuit (în întreg complexul), capacitate de
cazare de 254 locuri, structurat pe 5 nivele şi deservit de 2 lifturi, bar de zi. Locul de joacă din incinta
Complexului Sunquest a fost creat pentru copii şi
părinţi deopotrivă. Amplasat în imediata vecinătate a terasei restaurantului, părinţii pot supraveghea
jocul celor mici în timp ce copiii vor evada în lumea
magică, colorată şi veselă a vârstei lor. Copiii mai
energici cu siguranţă vor fi încântaţi de cele două
trambuline din incinta locului de joacă.
Săli de conferinţă: 2 - cu capacitate de: 120 locuri
şi 90 locuri dotate cu: minidesk-uri modulare, video
proiector, ecran de proiecţie, televizor, flipchart, microfon, amplificator adresare publică. Sălile de conferinţe pot fi dotate cu echipamente suplimentare
(contra cost).
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV - LCD, minibar, seif, baie cu duș,
balcon - la camerele de la etaj (cu mobilier de terasă

aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
plajă proprie
parcare
internet



cu uscător de rufe), internet - wireless gratuit, uscător de păr, radio (cu sau fără CD).
Număr total camere: 127
Duble: 127 - dintre care 81 camere duble cu pat matrimonial şi 46 camere duble cu două paturi.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu
se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
GRATUIT, pe baza brăţării de identificare primită la
recepţie la check-in, turiştii hotelului Sunquest pot
ridica din zona special amenajata pe plajă CÂTE 2
ŞEZLONGURI ŞI O UMBRELĂ PENTRU FIECARE CAMERĂ, PE CARE LE POT AMPLASA ORIUNDE DORESC ÎN ZONELE PUBLICE. Atât şezlongurile, cât şi
umbrelele sunt de tip uşor, pliabile / portabile fiind
realizate din aluminiu, iar la cererea dumneavoastră,
personalul care deserveşte această zonă vă poate
ajuta în mod gratuit la manipularea acestora.
Pentru sezonul estival 2019, am păstrat aceleaşi
facilităţi ca şi cele din sezonul trecut referitoare la:

VENUS

Servicii gratuite: acces piscine, jacuzzi, şezlong
şi umbrelă la piscină (în limita disponibilităţii),
parcare cu acces card (în limita disponibilităţii a
90 locuri), loc de joacă pentru copii, jocuri la recepţie (rummy, şah, table), fier de călcat (la recepţie), pompa pentru umflarea articolelor de plajă
gonflabile (la recepţie), acces internet wireless în
întreg complexul Sunquest, servicii de secretariat
(unele dintre serviciile de secretariat pot fi contra
cost ex. fotocopii), primire şi expediere corespondenţă, informaţii turistice.
Servicii masă:
Restaurantul hotelului va invită să vă delectaţi într-o ambianță plăcută, cu o gamă largă de produse
din bucătăria tradiţională şi internaţională. Masa se
poate servi la restaurantul Sunquest categoria I, în
sistem bonuri valorice „a la carte”.
Pentru serviciile de masă, turiştii vor primi card
cont camera sau bonuri valorice pe care le pot
folosi pentru întreaga familie, în oricare din zilele
sejurului şi la oricare dintre mese, sistem de servire „a la carte”, la restaurantul Hotelului Sunquest. Se poate achita cu numerar sau card după
epuizarea bonurilor valorice.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 45.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 45.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
- copiii 0 - 14 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 14 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 10 ani, NEÎMPLINIŢI, beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar (nu mai mult de 2 copii în cameră).
- pentru 1 copil cu vârsta cuprinsă între 10 - 14 ani,

NEÎMPLINIŢI, se achită 50% din tariful de cazare cu
pat suplimentar asigurat;
- pentru al 2-lea copil cu vârsta cuprinsă între 10 - 14
ani, NEÎMPLINIŢI, se achită taxa de utilităţi în sumă
de 24,20 lei/zi/copil.
- peste 14 ani se achită loc integral de adult cu pat
suplimentar asigurat.
Pentru copiii între 0 - 2 ani neîmpliniţi se asigură la
cerere, în limita disponibilităţii din momentul cazării,
pătuţ pentru infant.
Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber - una pentru copii şi una pentru adulţi - dotată cu jacuzzi, fântâni arteziene,
căderi de apă şi lumini subacvatice. Pe cei care
doresc să îşi menţină o formă fizică şi un tonus
de invidiat îi invităm la reprize de înot în piscina
mare, în timp ce zonă de jacuzzi este preferată

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

de cei care doresc doar să se bucure de beneficiile hidromasajului. Vă invităm să alocaţi o
zi din concediul dvs. pentru a vă relaxa pe un
şezlong la piscina Sunquest, să vă bucuraţi de
muzica bună, să serviţi întotdeauna rece băutura preferată şi să încercaţi diversele sortimente de îngheţată. Dacă vă pasionează înotul în
timpul nopţii, când prin magie apa îşi schimba
culoarea trecând prin toate nuanţele curcubeului, vă invităm să solicitaţi informaţii la recepţia
hotelului despre următoarea seară cu program
prelungit la piscină.
Obiective turistice:
Plaja: Staţiunea Venus beneficiază de o plajă spaţioasă, cu nisip fin şi intrare lina în mare, constituind
un veritabil punct de atracţie pentru turiştii dornici
de recreere.
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Tarife începând de la

166,10 lei

/ persoană / noapte /
loc în cameră dublă 4*

yy
yy
yy
yy

HOTEL INTER VENUS

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotel Inter Venus ajută să surclaseze orice
altă opțiune pentru o vacanță de vis. Parcă
perfect încadrat în peisajul spectaculos al litoralului românesc, acesta este așezat pe malul
Mării Negre și în centrul Stațiunii Venus.
Adresă: Hotel Inter, str. Nicolae Iorga nr. 34,
staţiunea Venus, cod 905504, jud. Constanța.
Hotelul Inter Venus este un hotel de lux cu un
design arhitectural modern clasificat cu 5 stele, situat convenabil în centrul staţiunii Venus
oferind astfel doritorilor locul ideal pentru petrecerea vacanţelor, întâlnirilor de afaceri sau
organizărilor de evenimente în condiţii de calitate şi confort.
Atracţiile turistice locale, cum ar fi herghelia
Mangalia, muzeul şi cetatea Callatis, Geamia
Esmahan Sultan, portul turistic Mangalia, muzeul marinei, etc nu sunt departe de hotel. De
asemenea, datorită unei poziţii centrale oaspeţii au acces uşor şi rapid şi la celelalte staţiuni
din sudul litoralului.

242

Dotări generale:
Restaurant, parcare proprie - gratuită în limita locurilor disponibile, loc de joacă pentru copii, lobby
bar, beach bar.
Săli de conferinţă: 1 - Capacitate de 40 de persoane, dotată cu: acces internet, două plasme, flipchart,
tablă magnetică, alte materiale disponibile pentru
închiriere: videoproiector, video + TV.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu duș - sau
cadă, telefon, canale prin cablu, mochetă, izolare
fonică, halat de baie, articole de toaletă gratuite,
papuci de casă.
Duble: Cameră Dublă Standard 5* poate fi cu 1 pat
matrimonial sau cu 2 paturi separate (twin). Beneficiază de vedere laterală la mare, balcon, iar numărul
maxim de persoane admise este de 2 adulţi şi un
copil cu vârsta maximă de 13.99 ani. Camera Dublă Standard 4* poate fi cu 1 pat matrimonial sau
cu 2 paturi separate (twin). Beneficiază de vedere
laterală la mare, iar numărul maxim de persoane
admise este de 2 adulţi şi un copil cu vârsta maximă de 13.99 ani. Camerele de 4* sunt fără balcon pe

aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
plajă proprie



etajele superioare (1,2,3,4,5) şi cu balcon pe etajul 1.
Apartamente: Apartament - este format din două
Junior Suite (două livinguri, două dormitoare cu
pat matrimonial); beneficiază de vedere frontală la
mare, balcon. În acest tip de cameră pot fi cazaţi
maxim 4 adulţi.
Apartamente junior: Junior suite este un apartament format dintr-un living cu fotolii, un dormitor cu
pat matrimonial şi hol; beneficiază de vedere frontală la mare, balcon. În acest tip de cameră pot fi
cazaţi maxim 2 adulţi.
Familiale: Family room este format din două camere interconectate dotate cu pături matrimoniale; beneficiază de vedere laterală la mare, balcon, iar numărul maxim de persoane admise este de 4 adulţi.
Observaţii:
NU este permis accesul în incinta hotelului, restaurantului sau terasei hotelului Inter, cu animale de
companie!

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
Într-o ambianţă unică de relaxare , hotelul vă pune la
dispoziție două restaurante: Restaurantul Inter și Restaurantul Inter Del Mar, cu două saloane de lux, ce

VENUS

continuă linia de arhitectură şi design a hotelului, îmbinând, totodată, cele mai rafinate specialităţi culinare tradiţionale şi internaţionale, preparate de bucătari
experimentaţi, toate dublate de atenţia şi profesionalismul personalului. Micul dejun se serveşte în sistem
bufet, prânzul şi cina în sistem „Fișă conta” a la carte.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic Dejun = 45.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 60.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 60.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă pentru copii:
Prânz şi cina:
- copiii 0 - 5.99 ani achită 50% din tariful pentru un adult;
- copiii peste 6 ani achită 100% tarif de adult.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 2.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 3 - 5.99 ani care
stau în orice tip de cameră cu părinţii şi nu solicită
pat suplimentar, beneficiază de gratuitate la cazare,
dar achită 50% din contravaloarea unui mic dejun.
- Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 - 11.99 ani care
stau în orice tip de cameră cu părinţii şi nu solicită
pat suplimentar, beneficiază de gratuitate la cazare
dar achită 80% din contravaloarea unui mic dejun.
- Copilul cu vârsta cuprinsă între 12 - 13.99 ani care
stau în cameră DUBLĂ cu părinţii, va primi pat suplimentar contra cost şi micul dejun întreg.
Patul suplimentar va fi taxat conform tabelului din
secţiunea de preţuri.
- Copii cu vârsta începând de la 14 ani sunt consideraţi şi tarifaţi ca adulţi.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber - cu apă
sărată, sală fitness, saună.
Plaja: PLAJĂ PRIVATĂ CU ŞEZLONGURI, PROSOAPE ŞI UMBRELE GRATUITE.

Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Profil: Odihnă-reumatologie.
Relief: Litoral.
Climă: Temperat-continentală cu influenţe maritime.
Altitudine: 3-10 m.
Temperatura vara: 25° C.
Temperatura iarna: 5° C.
Cel mai apropiat oraş: Mangalia 1 km, Bucureşti
253 km, Cluj-Napoca 719 km, Timişoara 818 km, Sibiu 548 km, Baia Mare 873 km, Oradea 877 km, Arad
851 km, Suceava 564 km.
244

Factori de cură: Cură heliomarină, nămol sapropelic,
băi sulfuroase, tratament în afecţiuni reumatologice,
ginecologice, dermatologice.
Cel mai apropiat aeroport: Mihail Kogălniceanu 67 km.
Alţi factori de atracţie turistică în zonă: Cetatea Callatis, Cetatea Histria, Cetatea Tomis, Delfinariul din Constanţa, Muzeul de Artă, Farul Genovez.

SATURN
Hotel Tosca
Hotel Atena
Hotel Diana
Hotel Semiramis
Hotel Narcis
Hotel Alfa
Hotel Gama
Hotel Beta

Hotel Cleopatra
Hotel Cupidon
Hotel Aida
Hotel Prahova
Hotel Mureș
Hotel Cerna
Hotel Hora
Hotel Balada
Hotel Sirena
Vile Cupidon
Hotel Saturn
Hotel Siret

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

254,10 lei

/ noapte / persoană / loc în
cameră dublă standard
yy aer condiţionat
yy piscină
yy loc de joacă copii

HOTEL CUPIDON

DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 20 m de
plajă.
CAMERE RENOVATE ÎN 2015!
Adresă: Hotel Cupidon, staţiunea Saturn, cod
905560, jud. Constanța.
Hotel CUPIDON, amplasat paralel cu ţărmul mării, dispune de o terasă de vară încântătoare, iar
în sezonul de vara vă puteţi bucura de programul artistic.
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INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale:
Restaurant, parcare proprie - gratuită (în limita locurilor
disponibile), loc de joacă pentru copii, păstrare obiecte
de valoare, lobby bar, acces Wi-Fi, tenis de masă, table,
şah, terasă de vară (3000 mp), muzică live, program
pentru copii, 2 lifturi. În apropiere (100 m) se afla Aqua
Parc Cleopatra - acces contra cost.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, balcon, uscător de păr, mobilier nou, geam termopan.
Camera Standard include un pat matrimonial şi o canapea neextensibilă cu dimensiunile de 150x70cm.
Aceasta are balcon cu vedere spre staţiune. Sunt
incluse doua șezlonguri pe plajă.
Camera Standard cu vedere la mare include un pat
matrimonial şi o canapea neextensibilă cu dimensiunile de 150x70cm. Aceasta are balcon cu vedere la
mare. Sunt incluse doua șezlonguri pe plajă.
Camera Superioară cu vedere la mare include un pat
dublu şi un fotoliu extensibil. Aceasta are balcon cu
vedere la mare. Este inclusă o platformă de 2x2 m
pe plajă aproape de ţărm.

Număr total camere: 200
Duble: 200
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Servicii gratuite: Transmitere corespondență, trezire la ora solicitată, transmitere mesaje telefonice,
cameră bagaje, păstrarea obiectelor de valoare în
seif la recepție, păstrarea și restituirea obiectelor
uitate, comenzi taximetre, șah, table, rummy, cărți
de joc, tenis de masă.
Servicii masă:
ALL INCLUSIVE
În cadrul Restaurantului Cupidon, masa este servită în sistem bufet, cu un meniu variat, preparatele
având specific românesc și european. Preparatele
includ: supe și ciorbe, aperitive, salate, preparate la
grătar și cuptor, pește, garnituri și diverse preparate
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lui și în zonele desemnate, în perioada șederii. Este
interzisă înstrăinarea produselor altor persoane care
nu beneficiază de pachet. Nerespectarea acestor reguli duce la anularea serviciilor „All Inclusive”.
Activarea unei noi brăţări implica achitarea unei
taxe în valoare de 200 de lei.
Hotelul își rezervă dreptul de a decide asupra sortimentelor de băuturi și alimente pe care le va oferi
turiștilor.
Băuturile servite la Lobby-bar și la beach-bar sunt
contra cost și nu sunt incluse în pachetul „All Inclusive”. Clienții hotelului pot beneficia de reducere la
achiziționarea produselor din aceste baruri.
Serviciile de masă împreună cu accesul la piscină
şi plajă sunt disponibile începând cu ora 13.00 în
ziua sosirii. Cazarea se va face în funcţie de disponibilitatea camerelor, cel târziu până la ora 17.00.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
CAMERĂ DUBLĂ: capacitate maximă 2 adulţi şi 2
copii cu vârsta cuprinsă între 0 - 15.99 ani.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 5.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi masa (un pat suplimentar asigurat-canapea neextensibilă sau fotoliu
extensibil).
- copiii cu vârsta cuprinsă între 6 - 15.99 ani achită
72.60 Lei / noapte / copil şi beneficiază de un pat
suplimentar (un pat suplimentar asigurat- canapea
neextensibilă sau fotoliu extensibil) şi masa.
Nu se accepta al treilea adult în cameră.
La cazarea copiilor se acordă un set de lenjerii.
Turiștii sunt obligați să certifice vârsta copiilor printr-un act de identitate la check-in.
Copii trebuie să poarte brățara pe care o primesc în
momentul cazării pe toată durata sejurului. Brățara
se predă la sfârșitul șederii.
din legume, paste, fructe, preparate specifice de mic
dejun, pizza, prăjituri, diverse dulciuri.
În timpul meselor sunt disponibile diferite băuturi
alcoolice și non-alcoolice (bere la draft, selecție de
vinuri, băuturi spirtoase, sucuri, cafea, ceai, apă plată sau minerală).

în momentul sosirii pe toată durata sejurului. Brățara se predă la sfârșitul șederii.
Nu este permisă introducerea sau scoaterea din incinta restaurantului și a terasei a mâncărurilor, băuturilor sau a veselei. Produsele oferite în sistemul „All
Inclusive” se vor consuma în restaurantul complexu-

Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber - piscina
adulţi şi o piscină copii, acces gratuit.
Tratament: Tratamentul se poate asigura în baza de
tratament de la Hotel Hora, la cerere.
Obiective turistice:
Plaja: În golf, largă, intrare lină în mare.

Micul dejun se servește zilnic între orele 07:30
și 10:00
Prânzul între orele 12:30 și 15:00
Cina între orele 19:00 și 21:00.
Se acordă alte gustări între orele 11:30 - 12:30
și 18:00 - 19:00.
Turiștii beneficiază de prânz şi cină în ziua cazării și
de mic dejun în ziua plecării.
Barul terasei este deschis între orele 09:00 - 22:00.
Aici se pot servi băuturi alcoolice şi non-alcoolice
(cocktailuri, bere la draft, selecție de vinuri, băuturi
spirtoase, sucuri, cafea, ceai, apă plată sau minerală). Produsele sunt oferite pentru a fi consumate pe
terasă cât și în zona piscinei.
Turiștii trebuie să poarte brățara pe care o primesc
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)
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Tarife începând de la

105,80 lei

/ noapte / persoană /
loc în cameră dublă
standard parter

yy aer condiţionat

HOTEL NARCIS


achiziţionate de adulţi):
- copiii 0 - 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la 20 m de plajă.
Hotelul Narcis *** a fost renovat complet în
anul 2016.
Adresă: Hotel Narcis, staţiunea Saturn, cod
905560, jud. Constanța.
Avantajul principal este localizarea foarte
apropiată de plajă şi de piscinele din apropiere.

Dotări generale: Parcare proprie, parcare publică contra cost (în limita locurilor disponibile), loc de
joacă pentru copii, internet - wireless gratuit, bar
de zi, lifturi.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu
duș, balcon - la camerele de la etaj, telefon.
Număr total camere: 320
Duble: 320 - dispuse pe parter şi 5 etaje, dintre care
238 camere cu pat matrimonial şi 82 camere cu
două paturi.
Observaţii: Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: Se acordă în restaurantul Cleopatra,
categoria 4 stele: micul dejun, prânzul şi cina în sistem bufet suedez/a la carte.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 55.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 55.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii (obligatorii şi identice cu cele
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Micul dejun şi mesele principale se pot realiza în
sistem bufet suedez pentru minim 20 de persoane.
Pentru un număr mai mic de 20 de persoane, turiştii
vor servi masa în sistem „a la carte”.
Pentru turiştii ce beneficiază de servicii de demipensiune există posibilitatea de a opta pentru servirea
prânzului sau a cinei, la alegere, urmând a-şi exprima opţiunea la check-in.
Facilităţi copii: (în cameră dublă cu 2 adulţi):
În cameră dublă se acceptă 2 adulţi şi 2 copii şi un
singur pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, fără pat
suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3 - 7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar şi achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de adult.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7 - 12 ani neîmpliniţi achită 50 % din tariful de cazare şi masă pentru
un adult, cu acordarea unui singur pat suplimentar.
- copilul peste 12 ani achită 70% din tariful de cazare
pentru un adult şi 100% din serviciile de masă, cu
acordare de pat suplimentar.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber - Aqua
Park Cleopatra.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.

98,90 lei

SATURN

Tarife începând de la

/ noapte / persoană /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat
yy bază de tratament

HOTEL HORA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la 20 m de plajă.
Adresă: Hotel Hora, staţiunea Saturn, cod
905560, jud. Constanța.
Hotelul HORA este situat în partea nordică
a staţiunii Saturn, cu ieşire la plaja dintre
Saturn şi Venus.
Datorită poziţionării perpendiculare pe linia
ţărmului, majoritatea camerelor au vedere
spre mare.

Dotări generale:
Restaurant - 605 locuri, parcare proprie - contra
cost, păstrare obiecte de valoare, parter şi 14 etaje,
bar de zi, terasă.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, balcon,
uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 283
Duble: 269 - camere cu două paturi sau pat matrimonial.
Apartamente: 14 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor cu pat matrimonial.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Incluse în tarif: informaţii turistice, primirea şi
transmiterea mesajelor, distribuirea corespondenInformaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

ței, trezirea turiştilor la cerere, păstrarea bagajelor,
distribuţie pliante.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul Hora, categoria 3 stele, micul dejun în sistem bufet, prânzul
şi cina – „À la carte” sau autoservire (Restaurant
Cerna sau Restaurant Prahova) - pe bază de card valoric - în restaurantul hotelului sau în orice alt restaurant aparţinând THR Marea Neagră din staţiune.
Micul dejun este asigurat în regim bufet pentru un
număr de minim 20 de persoane. Până la 20 de persoane micul dejun se va servi în sistem a la carte.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 38.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 38.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
Servicii masă mic dejun pentru copii (obligatorii):
- copiii 0- 3 ani neîmpliniţi gratuit;
- copiii 3- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
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Servicii masă prânz şi cină pentru copii:
- copiii 0- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în cameră dublă cu 2 adulţi):
În cameră dublă se accepta 2 adulţi şi 2 copii şi un
singur pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără
pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3 - 7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi achită 50% din valoarea micului dejun.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7 - 12 ani neîmpliniţi
achita 50 % din tariful de cazare şi mic dejun pentru
un adult, cu acordarea unui singur pat suplimentar.
- copilul peste 12 ani achită 70% din tariful de cazare
pentru un adult cu acordare de pat suplimentar şi
100% valoarea micului dejun.
(în apartament cu 2 adulţi):
În apartament se acceptă 2 adulţi şi 2 copii 0 - 12
ani neîmpliniţi sau 3 adulţi şi 1 copil 0 - 12 ani neîmpliniţi.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3 - 12 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi achita 50% din
valoarea micului dejun.
- copilul peste 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achita 100% valoarea micului dejun.
- al 3-lea adult beneficiază de gratuitate la cazare şi
achita 100% valoarea micului dejun.
(în camera single cu 1 adult):
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun.
- 1 sau 2 copii cu vârsta cuprinsă între 3 - 7 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi achita 50% din valoarea micului dejun.
În perioada 21.07 - 20.08 nu se pot rezerva camere
duble în regim single.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber - Aqua
Park Balada - acces gratuit în perioada 20.06 06.09, baza tratament.
Tratament: Tratamentul se poate asigura în baza de
tratament proprie, în baza recomandării medicale;
baza de tratament dispune de secţii de hidroterapie, masaj, electroterapie şi cultura fizică medicală;
tratamentele balneare sunt indicate pentru: boli reumatismale, ale aparatului respirator, circulator, dermatologice, sechele posttraumatice, boli de nutriţie,
afecţiuni ginecologice, boli ale sistemului nervos.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.

250

98,90 lei

SATURN

Tarife începând de la
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HOTEL SIRENA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la 20 m de plajă.
Adresă: Hotel Sirena, staţiunea Saturn, cod
905560, jud. Constanța.
Hotelul SIRENA este situat în partea nordică
a staţiunii. Este primul hotel din Saturn la
intrarea dinspre Venus.

Dotări generale:
Restaurant - 605 locuri, parcare proprie - contra
cost, internet - la recepţie, parter şi 14 etaje, bar
de zi, terasă.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu duș, balcon, uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 283
Duble: 269 - camere cu pat matrimonial sau două
paturi.
Apartamente: 14 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor cu pat matrimonial.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.
Servicii: Incluse în tarif: Informaţii turistice, primirea
şi transmiterea mesajelor, distribuirea corespondenței, trezirea turiştilor la cerere, păstrarea bagajelor,
păstrarea obiectelor uitate şi returnarea lor, distri-

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

buţie pliante.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul Sirena, categoria 3 stele, micul dejun în sistem bufet, prânzul
şi cina – “À la carte” sau autoservire (Restaurant
Cerna sau Restaurant Prahova) - pe bază de card valoric - în restaurantul hotelului sau în orice alt restaurant aparţinând THR Marea Neagră din staţiune.
Micul dejun este asigurat în regim bufet pentru un
număr de minim 20 de persoane. Până la 20 de persoane micul dejun se va servi în sistem a la carte.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 38.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 38.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
Servicii masă mic dejun pentru copii (obligatorii):
- copiii 0- 3 ani neîmpliniţi gratuit;
- copiii 3- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Servicii masă prânz şi cină pentru copii:
- copiii 0- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
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un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în cameră dublă cu 2 adulţi):
În cameră dublă se accepta 2 adulţi şi 2 copii şi un
singur pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără
pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3 - 7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi achita 50% din valoarea micului dejun.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7 - 12 ani neîmpliniţi
achita 50 % din tariful de cazare şi mic dejun pentru
un adult, cu acordarea unui singur pat suplimentar.
- copilul peste 12 ani achita 70% din tariful de cazare
pentru un adult cu acordare de pat suplimentar şi
100% valoarea micului dejun.
(în apartament cu 2 adulţi):
În apartament se accepta 2 adulţi şi 2 copii 0 - 12
ani neîmpliniţi sau 3 adulţi şi 1 copil 0 - 12 ani neîmpliniţi.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3 - 12 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi achita 50% din
valoarea micului dejun.
- copilul peste 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achita 100% valoarea micului dejun.
- al 3-lea adult beneficiază de gratuitate la cazare şi
achita 100% valoarea micului dejun.
(în cameră single cu 1 adult):
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun.
- 1 sau 2 copii cu vârsta cuprinsă între 3 - 7 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi achita 50% din valoarea micului dejun.
În perioada 21.07 - 20.08 nu se pot rezerva camere
duble în regim single.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber - Aqua
Park Balada - acces gratuit în perioada 20.06 06.09, baza tratament.
Tratament: Tratamentul se poate asigura în baza de
tratament proprie în baza recomandării medicale;
baza de tratament dispune de secţii de hidroterapie, masaj, electroterapie şi cultura fizică medicală;
tratamentele balneare sunt indicate pentru: boli reumatismale, ale aparatului respirator, circulator, dermatologice, sechele posttraumatice, boli de nutriţie,
afecţiuni ginecologice, boli ale sistemului nervos.
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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HOTEL CLEOPATRA

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la 20 m de plajă.
Adresă: Hotel Cleopatra, staţiunea Saturn, cod
905560, jud. Constanța.
Hotel CLEOPATRA, complet renovat cu piscină
(Aqua Park Cleopatra) şi centru propriu SPA.

Dotări generale:
Restaurant, parcare proprie, parcare publică - contra
cost (în limita locurilor disponibile), internet - wireless, bar de zi, parter şi 5 etaje.
Săli de conferinţă: 1 - o sală cu capacitate de 100 locuri: aer condiţionat, ecran, acces internet, sonorizare.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu cadă - numai în apartamente, baie cu duș, balcon, internet
- wireless, uscător de păr, telefon. Camerele duble
Economic sunt dotate cu pat matrimonial. Camerele
duble Standard la etaj sunt dotate cu pat matrimonial sau paturi twin. Camerele duble Superior sunt
dotate cu pat matrimonial.
Număr total camere: 276
Duble: 252 - camere duble economic (parter); camere duble standard; camere duble superior (vedere la piscină).
Apartamente: 24 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor cu pat matrimonial.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pache-

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



tele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu
se acceptă animale de companie.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul Cleopatra,
categoria 4 stele, micul dejun, prânzul şi cina în sistem bufet suedez / a la carte.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 35.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 55.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 55.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii (obligatorii şi identice cu cele
achiziţionate de adulţi):
- copiii 0 - 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Micul dejun şi mesele principale se pot realiza în
sistem bufet suedez pentru minim 20 de persoane.
Pentru un număr mai mic de 20 de persoane, turiştii
vor servi masa în sistem „a la carte”.
Pentru turiştii ce beneficiază de servicii de demipensiune există posibilitatea de a opta pentru servirea
prânzului sau a cinei, la alegere, urmând a-şi expri-
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ma opţiunea la check-in.
Facilităţi copii: (în cameră dublă cu 2 adulţi):
În cameră dublă se acceptă 2 adulţi şi 2 copii şi un
singur pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi masă, fără pat
suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3 - 7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi achita 50% din valoarea meselor.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7 - 12 ani neîmpliniţi achită 50 % din tariful de cazare şi masă pentru
un adult, cu acordarea unui singur pat suplimentar.
- copilul peste 12 ani achită 70% din tariful de cazare
pentru un adult cu acordare de pat suplimentar şi
100% valoarea meselor.
(în apartament cu 2 adulţi):
În apartament se acceptă 2 adulţi şi 2 copii 0 - 12
ani neîmpliniţi sau 3 adulţi şi 1 copil 0 - 12 ani neîmpliniţi.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3 - 12 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 50% din
valoarea meselor.
- copilul peste 12 ani beneficiază de gratuitate la
cazare şi achită 100% valoarea meselor.
- al 3-lea adult beneficiază de gratuitate la cazare şi
achită 100% valoarea meselor.
Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber - Aqua Park Cleopatra (piscină
pentru adulţi, piscină pentru copii, tobogane, jacuzzi, restaurant, bar), SPA, sală fitness - acces gratuit.
Obiective turistice:
Plaja: În golf, largă, intrare lină în mare.
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HOTEL BALADA



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la 20 m de plajă.
Adresă: Hotel Balada, staţiunea Saturn, cod
905560, jud. Constanța.
Hotelul BALADA este recomandat: Familiilor
în sezonul estival; Persoanelor amatoare de
relaxare şi tratament; Pentru tratament în afara sezonului estival.

Dotări generale:
Restaurant - (725 locuri), parcare proprie - contra
cost, păstrare obiecte de valoare, parter şi 14 etaje,
bar de zi, terasa.
Dotări camere:
Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu duș, balcon,
uscător de păr, telefon.
Număr total camere: 283
Duble: 269 - camere cu două paturi.
Apartamente: 14 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor cu pat matrimonial.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu
se accepta animale de companie.
Servicii:
Incluse în tarif: Informaţii turistice şi culturale, păstrarea obiectelor de valoare, trezirea turiştilor la cerere, primirea şi transmiterea mesajelor şi a corespondentei pentru turişti.

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

Servicii masă:
Se acordă în restaurantul Balada categoria 3 stele,
micul dejun în sistem bufet, prânzul şi cina – „À la
carte” sau autoservire (Restaurant Cerna sau Restaurant Prahova) – pe bază de card valoric – în restaurantul hotelului sau în orice alt restaurant aparţinând THR Marea Neagră din staţiune.
Micul dejun este asigurat în regim bufet pentru
un număr de minim 20 de persoane. Până la 20
de persoane micul dejun se va servi în sistem a
la carte.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 38.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 38.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă copii:
Servicii masă mic dejun pentru copii (obligatorii):
- copiii 0- 3 ani neîmpliniţi gratuit;
- copiii 3- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
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Servicii masă prânz şi cină pentru copii:
- copiii 0- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult..
Facilităţi copii: (în cameră dublă cu 2 adulţi):
În cameră dublă se accepta 2 adulţi şi 2 copii şi un
singur pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun, fără
pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3 - 7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi achita 50% din valoarea micului dejun.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7 - 12 ani neîmpliniţi
achită 50 % din tariful de cazare şi mic dejun pentru
un adult, cu acordarea unui singur pat suplimentar.
- copilul peste 12 ani achită 70% din tariful de cazare
pentru un adult cu acordare de pat suplimentar şi
100% valoarea micului dejun.
(în apartament cu 2 adulţi):
În apartament se acceptă 2 adulţi şi 2 copii 0 - 12
ani neîmpliniţi sau 3 adulţi şi 1 copil 0 - 12 ani neîmpliniţi.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3 - 12 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 50% din
valoarea micului dejun.
- copilul peste 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 100% valoarea micului dejun.
- al 3-lea adult beneficiază de gratuitate la cazare şi
achită 100% valoarea micului dejun.
(în cameră single cu 1 adult):
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare şi mic dejun.
- 1 sau 2 copii cu vârsta cuprinsă între 3 - 7 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi achită 50% din valoarea micului dejun.
În perioada 21.07 - 20.08 nu se pot rezerva camere
duble în regim single.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber - Aqua
Park Balada - acces gratuit în perioada 20.06 06.09, bază tratament.
Tratament: Tratamentul se poate asigura în baza
de tratament proprie, în baza recomandării medicale; baza de tratament dispune de secţii de
hidroterapie, masaj, electroterapie şi cultura fizică medicală; tratamentele balneare sunt indicate
pentru: boli reumatismale, ale aparatului respirator, circulator, dermatologice, sechele posttraumatice, boli de nutriţie, afecţiuni ginecologice,
boli ale sistemului nervos.
Obiective turistice:
Plaja: Largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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HOTEL CERNA


număr de minim 20 de persoane. Până la 20 de persoane micul dejun se va servi în sistem a la carte.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 38.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 38.00 Lei / zi / persoană.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la 20 m de plajă.
Adresă: Hotel Cerna, staţiunea Saturn, cod
905560, jud. Constanța.
Poziţia perpendiculară a Hotelului Cerna, pe
ţărmul mării, asigura vedere la mare din majoritatea camerelor.

Dotări generale: Restaurant, parcare proprie - contra
cost, păstrare obiecte de valoare, parter şi 5 etaje,
bar de zi, terasă.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu
duș, balcon - la camerele de la etaj, uscător de păr,
telefon, pardoseală din gresie.
Număr total camere: 151
Duble: 151 - camere duble standard (parter) şi camere
duble superior (etaj). Camerele dispun de două paturi.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei. Nu se acceptă animale de companie.
Servicii: Incluse în tarif: Păstrarea obiectelor de valoare, primirea şi transmiterea de mesaje, distribuirea corespondentei, trezirea turiştilor, păstrarea şi
restituirea obiectelor uitate.
Servicii masă: Se acordă în restaurant Cerna, categoria 3 stele, micul dejun în sistem bufet, prânzul
şi cina – „À la carte” sau autoservire (Restaurant
Cerna sau Restaurant Prahova) - pe bază de card valoric - în restaurantul hotelului sau în orice alt restaurant aparţinând THR Marea Neagră din staţiune.
Micul dejun este asigurat în regim bufet pentru un

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

Servicii masă mic dejun pentru copii (obligatorii):
- copiii 0 - 3 ani neîmpliniţi gratuit;
- copiii 3 - 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Servicii masă prânz şi cină pentru copii:
- copiii 0 - 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în cameră dublă cu 2 adulţi):
În cameră dublă se acceptă 2 adulţi şi 2 copii şi un
singur pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3 - 7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7 - 12 ani neîmpliniţi
achită 50 % din tariful de cazare pentru un adult, cu
acordarea unui singur pat suplimentar.
- copilul peste 12 ani achită 70% din tariful de cazare pentru un adult cu acordare de pat suplimentar.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber - Aqua
Park Balada - acces gratuit în perioada 20.06 - 06.09.
Plaja: Largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.
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HOTEL SATURN



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat la 150 m de plajă.
Adresă: Hotel Saturn, Staţiunea Saturn, cod
905560, Jud. Constanța.
Hotelul SATURN a fost inaugurat în anul 2007
şi se caracterizează prin căldură cu care primeşte oaspeţii, prin eleganta şi rafinamentul
amenajărilor interioare.
Hotelul este situat în zona centrală a staţiunii
Saturn, având acces din strada principală din
staţiune.
Hotelul Saturn este primul hotel din România
care a obţinut certificatul Eticheta Ecologică
Europeană pentru serviciile de cazare turistică,
arătând grijă şi preocupare permanenta pentru
protejarea mediului înconjurător şi pentru conservarea resurselor naturale.

258

aer condiţionat
piscină
loc de joacă copii
SPA

Dotări generale:
restaurant, parcare proprie -55 locuri - contra cost,
loc de joacă pentru copii -(acces gratuit), internet
-wireless în lobby (acces gratuit), point check mail
în lobby (acces gratuit), păstrare obiecte de valoare,
lobby bar, terasă, cafe bar, bar la piscină, camera de
bagaje, stand de presă.
Complexul Saturn este compus din Hotel Saturn
şi Corp B Saturn, tip vila. Corp B Saturn, clasificare
5*, este nou construit, camerele au o suprafaţă de
peste 20mp şi grup sanitar cu dus, face corp distinct
de Hotel Saturn dar în aceeaşi zonă. Toate serviciile
vor fi oferite de Hotel Saturn ( serviciile de masă ,
piscina etc).
Săli de conferinţă: 1 - are o capacitate de 80 locuri
şi este dotată cu videoproiector, ecran de proiecţie,
flipchart, sistem de sonorizare, internet, copiator, fax,
scaner,imprimantă, sistem de traducere simultană.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu cadă, balcon -cu fotolii şi măsuţa, internet -wireless (acces gratuit), uscător de păr, telefon în cameră şi
baie, acces pe bază de cartela. Apartamentele sunt

compuse din dormitor şi camera de zi cu canapea
extensibilă. Cameră dublă cu vedere la piscină şi
cameră dublă superioară au în plus o canapea extensibilă.
Număr total camere: 87
Duble: 81 - dintre care 53 camere sunt în Hotel
Saturn şi 13 în Vila Saturn şi sunt cu pat matrimonial şi 15 camere sunt cu două paturi; 15 camere dintre cele 81 sunt interconnecting, formate
dintr-o cameră cu două paturi şi o cameră cu pat
matrimonial
Apartamente: 6 - (4 hotel +2 vila); apartamentul
este compus din living şi dormitor.
Zile gratuite de vacanţă: în perioadele 31.05 – 10.07
şi 25.08 -30.09.2019, oferta 5=6, 6=7, 7=8, numai
pentru cazare, masa se achită pentru întreg sejurul.
Oferta Zile gratuite de vacanţa nu se cumulează cu
ofertă specială Înscrieri timpurii.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

SATURN

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii:
Servicii gratuite: Acces piscină şi plaja privată dotate cu şezlonguri, umbrele, prosoape (în limita locurilor disponibile), sală de fitness, loc de joacă pentru copii, depozitare şi transport bagaje în incintă,
stand de presă, păstrarea valorilor, internet wirelles
în lobby şi în camere, convorbiri telefonice în incinta
hotelului, serviciu de trezire, check-mail.
Servicii cu plată: saună, jacuzzi, capsula Neo Qi –
solar, baie cu aburi, scaune ceramice de relaxare,
masaj terapeutic şi de relaxare, spălătorie, convorbiri telefonice în afară hotelului, room-service, parcare în limita disponibilităţii.
Servicii masă:
Se acordă în restaurantul Saturn categoria 5 stele:
Micul dejun în sistem bufet suedez.
Turiştii care achiziţionează pachete cazare şi demipensiune sau cazare şi all inclusive vor beneficia de servicii în baza cardurilor primite la recepţia
hotelului.
Serviciile de masă (demipensiune sau all inclusive) pot fi servite „a la carte” (până la data de 30.06
şi începând cu 07.09), dacă numărul turiştilor cu
servicii de masă nu este suficient de mare pentru
realizarea bufetului.
All inclusive:
- mic dejun bufet suedez 07.00-10.00;
- mic dejun pentru somnoroşi 10.00-10.30
- prânz bufet 12.30-14.30
- preparate culinare din gastronomia românească
şi internaţională
- băuturi alcoolice şi nealcoolice (aperitive, digestive, vinul casei, bere, răcoritoare, cafea, ceai, apă)-pachet all inclusive;
- gustări 15.00-17.00 (snacks-uri, cafea, ceai, fructe,
dulciuri din bucătăria proprie) - pachet all inclusive
- cina bufet 18.30-20.30
- preparate culinare din gastronomia românească
şi internaţională
- băuturi indigene alcoolice şi nealcoolice (aperitive,
digestive, vinul casei, bere, răcoritoare, cafea, ceai,
apă) - pachet all inclusive;
- băuturi răcoritoare, cafea, ceai, apă, bere indigenă,
vin alb, vin roşu — lobby bar, bar piscina între orele
10.00 – 23.00 (pachet all inclusive)
Gratuităţile la serviciile de masă oferite copiilor sunt
valabile pentru mesele bufet, servite de adulţii însoţitori (mic, dejun, demipensiune, all inclusive).
Facilităţi copii:
(în cameră cu 2 adulţi):
- copii 0 - 2.99 ani – beneficiază de gratuitate la
serviciile de cazare şi masă, fără a se acorda pat
suplimentar
- primul copil 3 - 6.99 ani - beneficiază de gratuitate
la serviciile de cazare şi achita la serviciile de masă,
astfel: mic dejun 19.80 lei/zi, demipensiune 30.80
lei/zi, all inclusive 63.80 lei/zi. Pat suplimentar se
achita separat, 51.70 lei/zi
- al doilea copil 3 - 6.99 ani - achită pat suplimentar
în valoare de 51.70 lei/zi şi serviciile de masă, astfel:

mic dejun 19.80 lei/zi, demipensiune 30.80 lei/zi, all
inclusive 63.80 lei/zi
- copiii 7 - 11.99 ani – achita pat suplimentar în valoarea de 51.70 lei/zi şi serviciile de masă, astfel:
mic dejun 24.20 lei/zi, demipensiune 38.50 lei/zi,
all inclusive 79.75 lei/zi.
- copiii 12 - 15.99 ani – beneficiază de reducere 50%
la serviciile de cazare şi achita 100% din serviciile
de masă achiziţionate de adulţi, cu pat suplimentar
- copii peste 16 ani – beneficiază de reducere 30%
la serviciile de cazare şi achita 100% din serviciile
de masă achiziţionate de adulţi, cu pat suplimentar.
OCUPAREA CAMERELOR
- cameră dublă standard – 2 adulţi şi 1 copil între
0 -15.99 ani
- cameră dublă vedere piscina/ cameră dublă superioară - 2 adulţi şi 2 copii între 0-6.99 ani; 7-15.99 ani
sau 3 adulţi şi 1 copil între 0- 6.99 ani
- Persoanele cu vârsta peste 16 ani sunt considerate adulte.
Cazarea se face pe baza actelor de identitate, inclusiv pentru copii.

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

Gratuităţile la serviciile de masă oferite copiilor sunt valabile pentru mesele bufet, servite de adulţii însoţitori.
Fitness/Wellness/Sport:
piscină în aer liber -pentru adulţi cu jacuzzi şi piscină
pentru copii (acces gratuit) şezlonguri şi umbrele gratuite (în limita locurilor disponibile), prosoape piscină
(2 bucăţi/ camera), SPA, sala fitness -(acces gratuit).
Tratament: La cerere, se pot asigura pachete SPA
la hotel Saturn.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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SATURN

Tarife începând de la

57,50 lei

/ noapte / persoană /
loc în cameră dublă
standard parter

yy aer condiţionat

HOTEL SIRET


Mic dejun = 30.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 38.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 38.00 Lei / zi / persoană.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 60 m
de plajă.
Adresă: Hotel Siret, staţiunea Saturn, cod
905560, jud. Constanța.
Hotel SIRET este complet renovat.

Dotări generale: Restaurant - 370 locuri, parcare
publică - contra cost, păstrare obiecte de valoare,
parter şi 5 etaje, terasă, bar, 2 lifturi.
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, minibar, baie cu
duș, balcon - la camerele de la etaj.
Număr total camere: 153
Duble: 153 - camere duble standard (parter) şi camere
duble superior (etaj). Camerele dispun de două paturi.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din oferta, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se accepta animale de companie.
Servicii masă: Se acordă în restaurantul Siret, categoria 3 stele, micul dejun în sistem bufet, prânzul
şi cina – „À la carte” sau autoservire (Restaurant
Cerna sau Restaurant Prahova)- pe bază de card valoric- în restaurantul hotelului sau în orice alt restaurant aparţinând THR Marea Neagră din staţiune.
Micul dejun este asigurat în regim bufet pentru un
număr de minim 20 de persoane. Până la 20 de persoane micul dejun se va servi în sistem a la carte.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
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Servicii masă mic dejun pentru copii (obligatorii
dacă adulţii optează pentru varianta de cazare şi
mic dejun):
- copiii 0 - 3 ani neîmpliniţi gratuit;
- copiii 3 - 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Servicii masă prânz şi cina pentru copii:
- copiii 0 - 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii: (în cameră dublă cu 2 adulţi):
În cameră dublă se accepta 2 adulţi şi 2 copii şi un
singur pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0 - 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3 - 7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7 - 12 ani neîmpliniţi
achita 50 % din tariful de cazare pentru un adult, cu
acordarea unui singur pat suplimentar.
- copilul peste 12 ani achita 70% din tariful de cazare pentru un adult cu acordare de pat suplimentar.
Fitness/Wellness/Sport: Piscină în aer liber - Aqua
Park Balada- acces gratuit în perioada 20.06 - 06.09.
Plaja: În golf, largă, intrare lină în mare.

46,00 lei

SATURN

Tarife începând de la

/ noapte / persoană /
loc în cameră dublă
standard parter

HOTEL PRAHOVA


Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 20.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 27.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 27.00 Lei / zi / persoană.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 50 m
de plajă şi 1 km de gară.
Adresă: Hotel Prahova, staţiunea Saturn, cod
905560, jud. Constanța.
Hotelul Prahova a fost renovat în perioada
2013- 2014.

Dotări generale: restaurant -1200 locuri, parcare
proprie -contra cost, păstrare obiecte de valoare,
parter şi 5 etaje.
Dotări camere: TV, baie cu duș, balcon -la camerele
de la etaj.
Număr total camere: 153
Duble: 153 - camere duble standard (parter) şi camere
duble superior (etaj). Camerele dispun de două paturi.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii: Un acces gratuit la Aqua Park Balada (pentru
sejururi de minim 5 nopţi) în perioada 20.06 – 06.09.
Servicii masă: se acordă în unitatea restaurant Prahova, categoria 2 stele, micul dejun în sistem meniu fix, prânzul şi cina – „À la carte” sau autoservire (Restaurant Cerna sau Restaurant Prahova)- pe
bază de card valoric- în restaurantul hotelului sau în
orice alt restaurant aparţinând THR Marea Neagră
din staţiune.
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

Servicii masă mic dejun pentru copii (obligatorii dacă
adulţii optează pentru varianta de cazare şi mic dejun):
- copiii 0- 3 ani neîmpliniţi gratuit;
- copiii 3- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Servicii masă prânz şi cina pentru copii:
- copiii 0- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii:
(în cameră dublă cu 2 adulţi):
În cameră dublă se acceptă 2 adulţi şi 2 copii şi un
singur pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0- 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3- 7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7- 12 ani neîmpliniţi
achita 50 % din tariful de cazare pentru un adult, cu
acordarea unui singur pat suplimentar.
- copilul peste 12 ani achita 70% din tariful de cazare pentru un adult cu acordare de pat suplimentar.
Obiective turistice:
Plajă: în golf, largă, intrare lină în mare.
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SATURN

Tarife începând de la

111,00 lei

/ noapte / persoană /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat

HOTEL SEMIRAMIS


Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic Dejun = 35.00 Lei/ zi/ persoană;
Prânz = 50.00 lei/ zi/ persoană;
Cina = 50.00 lei/ zi/ persoană;
Servicii masă copii:
- copiii 0- 5.99 ani beneficiază de gratuitate;
- copiii 6- 12.99 ani achita 50% din tariful de adult;
- copiii 13- 14.99 ani achita 100% tarif de adult.

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 20 m
de plajă şi 1 km de gară.
Adresă: Hotel Semiramis, staţiunea Saturn,
cod 905560, jud. Constanța.
Hotelul SEMIRAMIS complet renovat în perioada 2016-2017, este situat în centrul staţiunii şi
este recomandat:
* familiilor în sezon estival
* persoanelor amatoare de relaxare

Dotări generale:
restaurant -500 locuri, supraveghere video în incintă, instalaţie detectare incendiu în hotel şi restaurant, parcare proprie, parcare publică -nepazita,
loc de joacă pentru copii, internet, bar de zi, terasa
de vară.
Dotări camere:
aer condiţionat -,mocheta, pui de pernă, prosoape
de plajă, TV -LED, minibar, baie cu duș, balcon -la
etaj, scaune pe balcon, scrumieră, internet -wi-fi gratuit, uscător de păr.
Număr total camere: 298
Duble: 298 - camere cu două paturi.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
se acordă în unitatea restaurant Semiramis, categoria 3 stele, mic dejun, prânz şi cina în sistem bufet suedez.
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Interval orar de servire a meselor:
• Mic dejun 07:30-10:00
• Prânz 12:00-14:30
• Cina 17:30-20:00
Facilităţi copii:
(în cameră dublă cu 2 adulţi): Capacitate maximă: 2 adulţi şi 2 copii cu vârsta cuprinsă între
0- 14.99 ani.
- 1 sau 2 copii cu vârsta cuprinsă între 0- 5.99 ani,
cazaţi în camera cu părinţii, beneficiază de gratuitate;
- 1 sau 2 copii cu vârsta 6- 12.99 ani, cazaţi în camera cu părinţii, beneficiază de gratuitate la cazare
şi achita 50% din tariful de masă;
- 1 sau 2 copii cu vârsta 13- 14.99 ani, cazaţi în camera cu părinţii, beneficiază de gratuitate la cazare
şi achita 100% din tariful de masă;
Nu există posibilitatea unui pat suplimentar în
cameră.
Obiective turistice:
Plaja: în golf, largă, intrare lină în mare.

46,00 lei

SATURN

Tarife începând de la

/ noapte / persoană /
loc în cameră dublă
standard parter

HOTEL MUREȘ

DESCRIERE

Hotelul Mureş a fost renovat în anul 2013.
Adresă: Hotel Mureş, staţiunea Saturn, cod
905560, jud. Constanța.


INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

- copiii 3- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă prânz şi cina pentru copii:
- copiii 0- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii:
(în cameră dublă cu 2 adulţi):
În cameră dublă se acceptă 2 adulţi şi 2 copii şi un
singur pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0- 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3- 7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7- 12 ani neîmpliniţi
achita 50 % din tariful de cazare pentru un adult, cu
acordarea unui singur pat suplimentar.
- copilul peste 12 ani achita 70% din tariful de cazare pentru un adult cu acordare de pat suplimentar.

Dotări generale: parcare proprie -contra cost, păstrare obiecte de valoare.
Dotări camere: TV, baie cu duș, balcon -la camerele
de la etaj.
Număr total camere: 153
Duble: 153 - camere duble standard (parter) şi camere
duble superior (etaj). Camerele dispun de două paturi.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

Servicii:
Un acces gratuit la Aqua Park Balada (pentru sejururi
de minim 5 nopţi) în perioada 20.06 – 06.09.2019.
Servicii masă:
se acordă în restaurantul Prahova, categoria 2 stele, micul dejun în sistem meniu fix, prânzul şi cina
– „À la carte” sau autoservire (Restaurant Cerna
sau Restaurant Prahova)- pe bază de card valoricîn restaurantul hotelului sau în orice alt restaurant
aparţinând THR Marea Neagră din staţiune.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 20.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 27.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 27.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă mic dejun pentru copii (obligatorii
dacă adulţii optează pentru varianta de cazare şi
mic dejun):
- copiii 0- 3 ani neîmpliniţi gratuit;

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

(în camera single cu 1 adult):
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0- 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare.
- 1 sau 2 copii cu vârsta cuprinsă între 3- 7 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare.
În perioada 21.07-20.08 nu se pot rezerva camere
duble în regim single.
Obiective turistice:
Plajă: în golf, largă, intrare lină în mare.
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SATURN

Tarife începând de la

50,60 lei

/ noapte / persoană /
loc în cameră dublă
standard parter

HOTEL AIDA

DESCRIERE

Hotelul este situat în centrul staţiunii, la 20 m
de plajă şi 1 km distanţă faţă de gară.
Adresa: Hotel Aida, staţiunea Saturn, cod
905560, jud. Constanța.


INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

- copiii 3- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă prânz şi cina pentru copii:
- copiii 0- 12 ani neîmpliniţi 50% din tariful pentru
un adult;
- copiii peste 12 ani 100% tarif adult.
Facilităţi copii:
(în cameră dublă cu 2 adulţi):
În cameră dublă se acceptă 2 adulţi şi 2 copii şi un
singur pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0- 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare, fără pat suplimentar.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 3- 7 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare fără pat suplimentar.
Patul suplimentar reprezintă 50% din tariful de cazare pentru un adult.
- copiii cu vârsta cuprinsă între 7- 12 ani neîmpliniţi
achita 50 % din tariful de cazare pentru un adult, cu
acordarea unui singur pat suplimentar.
- copilul peste 12 ani achita 70% din tariful de cazare pentru un adult cu acordare de pat suplimentar.

Dotări generale: restaurant -760 locuri, parcare publică -cu plată, în limita locurilor disponibile, bar, terasă. Parter şi 5 etaje, 2 lifturi.
Dotări camere:
TV, baie cu duș, balcon -la camerele de la etaj.
Număr total camere: 279
Duble: 279
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie.

Servicii:
Un acces gratuit la Aqua Park Balada (pentru sejururi
de minim 5 nopţi) în perioada 20.06 – 06.09.2018.
Servicii masă:
se acordă în restaurantul Aida, categoria 2 stele,
micul dejun în sistem meniu fix, prânzul şi cina –
„À la carte” sau autoservire (Restaurant Cerna sau
Restaurant Prahova)- pe bază de card valoric- în restaurantul hotelului sau în orice alt restaurant aparţinând THR Marea Neagră din staţiune.
Valoarea mesei cuprinsă în catalog este:
Mic dejun = 20.00 Lei / zi / persoană;
Prânz = 27.00 Lei / zi / persoană;
Cina = 27.00 Lei / zi / persoană.
Servicii masă mic dejun pentru copii (obligatorii
dacă adulţii optează pentru varianta de cazare şi
mic dejun):
- copiii 0- 3 ani neîmpliniţi gratuit;
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(în camera single cu 1 adult):
- copiii cu vârsta cuprinsă între 0- 3 ani neîmpliniţi
beneficiază de gratuitate la cazare.
- 1 sau 2 copii cu vârsta cuprinsă între 3- 7 ani neîmpliniţi beneficiază de gratuitate la cazare.
În perioada 21.07-20.08 nu se pot rezerva camere
duble în regim single.
Obiective turistice:
Plaja: în golf, largă, intrare lină în mare.

SATURN

Zboară cu avionul
relaxat, vesel, fără griji!
Zilnic peste 8 milioane de pasageri călătoresc cu avionul.
Orice destinaţie ai alege, noi rezervăm biletul de avion
potrivit pentru tine.

Informaţii și rezervări non-stop la *9977 sau 0364 803888
Informaţii și rezervări NON-STOP 0364 803 888 sau *9977 (apel cu tarif normal)

(apel cu tarif normal)

www.eximtur.ro
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MANGALIA

MANGALIA

tismale abarticulare (tendinoze, tendomioze, tendoperiostoze, periartrită scapulohumerală); afecţiuni
Relief: Litoral.
posttraumatice (redori articulare posttraumatice, stări
după operaţii pe muşchi, tendoane, articulaţii şi oase,
Altitudine: 6 m.
stări după entorse, luxaţii şi fracturi); afecţiuni neuroClimă: Temperat - continentală cu influenţe maritime.
logice periferice (paralizii şi pareze posttraumatice ale
Temperatura vara: 25° C.
membrelor, polineuropatii după faza acută, poliradiculonevrite în faza sechelară, sechele după poliomielită);
Temperatura iarna: 5° C.
afecţiuni ale sistemului nervos central (pareze secheCel mai apropiat oraş: Constanţa 44 km, Bucureşti lare după mielite la minimum 3 luni de la debut, para254 km, Cluj-Napoca 720 km, Timişoara 819 km, Si- pareze posttraumatice la minimum 3 luni de la debut,
biu 548 km, Baia Mare 873 km, Oradea 878 km, Arad parapareze după arahnoidă); afecţiuni ginecologice
891 km, Suceava 565 km.
(insufcienţă ovariană, cervicite cronice, metroanexite
Factori de cură: Izvoare minerale (sulfuroase, mezo- cronice); afecţiuni asociate (cardiovasculare, respiratermale, radioactive), bază de tratament cu secţii de torii, otorinolaringologice, endocrine, metabolice şi de
recuperare medicală, instalaţii pentru băi calde cu apă nutriţie, dermatologice, boli profesionale).
sulfuroasă şi cu apă de mare, nămoloterapie, trata- Instalaţii de tratament: Instalaţii pentru băi calde cu
ment cu gerovital, Pell Amar.
apă sulfuroasă şi cu apă de mare; instalaţii pentru băi
Profil: Balneoclimateric.

Indicaţii terapeutice: Afecţiuni reumatismale degenerative (spondiloză cervicală, dorsală şi lombară, artroze, poliartroze); afecţiuni reumatismale inflamatorii
(stări algice articulare după reumatism articular acut
sau infecţii de focar, spondilită anchilozantă, artropatie psoriazică, poliartrită reumatoidă stabilizată biologic sau cu activitate infamatorie moderată, ori după
intervenţii ortopedico-chirurgicale); afecţiuni reuma266

calde cu namol şi împachetări calde cu namol; Instalaţii
pentru inhalaţii şi aerosoli; bazine pentru kinetoterapie;
instalaţii complexe pentru electro şi hidroterapie; săli
pentru gimnastică medicală; masaj medical; saună.

Cel mai apropiat aeroport: Mihail Kogălniceanu 68 km.
Alţi factori de atracţie turistică în zonă: Cetatea Callatis,
Cetatea Histria, Cetatea Tomis, Delfinariul din Constanţa,
Muzeul de Artă, Farul Genovez, Muzeul de Arheologie.

MANGALIA
Hotel Solymar
Hotel Mera Brise

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

124,30 lei

/ noapte / persoană /
loc în cameră dublă

yy aer condiţionat
yy piscină
yy bază de tratament

HOTEL PARADISO

DESCRIERE

Hotelul este situat la 25 m de plajă.
Adresă: Hotel Paradiso, staţiunea Mangalia, str.
Matei Basarab nr. 3, cod 905500, jud. Constanța.
Cunoscut în trecut sub numele de Hotel Mangalia - Siemens, Hotelul PARADISO a fost renovat în
totalitate şi stă la dispoziţia tuturor celor care vor
să-şi petreacă o vacanţă pe litoralul Marii Negre,
sau să beneficieze de cele mai bune tratamente
balneare şi de recuperare pentru afecţiuni reumatismale şi nu numai.



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL

Dotări generale: Restaurant, parcare publică, acces
persoane cu dizabilităţi, internet - wireless gratuit
în holul recepţiei şi la mezaninul hotelului, păstrare
obiecte de valoare, terasă, birou de schimb valutar,
lift, bar de zi, magazin de suveniruri.
Săli de conferinţă: 1
Dotări camere: Aer condiţionat, TV, minibar (consumaţie contra cost), baie cu duș, telefon.
Număr total camere: 273
Single: 55
Duble: 206
Apartamente: 12 - apartamentul este compus din
living cu canapea extensibilă şi dormitor.
Observaţii: La orice serviciu solicitat suplimentar
faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă: Se acordă în restaurantul Paradiso,
categoria 3 stele, mic dejun bufet suedez.
Descriere pachet all inclusive:
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Mic dejun în restaurant: 7.00 - 10.00;
Prânz în restaurant: 12.30 - 14.30;
Cină în restaurant: 19.00 - 22.00.
În timpul mesei în restaurant se pot servi băuturi
alcoolice şi nonalcoolice de provenienţa autohtonă. Între orele 10.00 - 18.30 în celelalte locaţii (bar
piscină, bar hotel) se pot servi băuturi răcoritoare,
ceai, cafea, băuturi alcoolice (bere şi vin de provenienţa autohtonă), produse de patiserie / cofetărie.
Hotelul îşi rezervă dreptul de a asigura masa în sistem a la carte, dacă numărul de turişti este redus.
Facilităţi copii: (în cameră cu 2 adulţi):
- copiii între 0 - 2 ani neîmpliniţi au gratuitate la cazare şi mic dejun fără pat suplimentar;
- copiii între 2 - 7 ani neîmpliniţi au gratuitate la cazare fără pat suplimentar şi achită 50% din valoarea
micului dejun;
- copiii între 7 - 13 ani neîmpliniţi achită contravaloarea patului suplimentar cu mic dejun.
- copilul între 13 - 18 ani achită contravaloarea patului suplimentar cu mic dejun.
(în camera cu 1 adult):

MANGALIA

-1 copil între 2 - 13 ani neîmpliniţi: adultul va achita
tariful de cameră single iar copilul va achita contravaloarea micului dejun (între 2 - 7 ani neîmpliniţi
achită 50% din mic dejun; între 7 - 13 ani neîmpliniţi
achită micul dejun integral).
(în apartament cu 2 adulţi):
- copiii între 0 - 2 ani neîmpliniţi au gratuitate la mic
dejun;
- copiii între 2 - 7 ani neîmpliniţi achită 50% din valoarea micului dejun;
- copiii între 7 - 13 ani neîmpliniţi achită 100% din
valoarea micului dejun;
- copiii între 13 - 18 ani achită 100% din valoarea
micului dejun.
Al treilea adult în apartament achita micul dejun
integral.
Persoanele suplimentare în apartament au gratuitate la cazare.
Taxare copii - supliment all inclusive:
- copiii între 0 - 2 ani neîmpliniţi au gratuitate.
- copiii între 2 - 13 ani neîmpliniţi achită 62.15 lei
/ zi / copil.
- copiii peste 13 ani achită 124.30 lei / zi / copil.
Al treilea adult achită supliment all inclusive 124.30 lei / zi
Fitness/Wellness/Sport:
Piscină în aer liber - acces gratuit, şezlong gratuit
în limita locurilor disponibile, bază tratament, sală
fitness - gimnastică, bazin cu apă sulfuroasă, coafor,
salon de cosmetică şi manichiură, masaj.
Tratament: Indicaţii terapeutice şi de recuperare:
reumatism cronic degenerativ şi inflamator; sechele, afecţiuni ortopedico-traumatice (fracturi, entorse,
luxaţii, osteosinteze metabolice); afecţiuni neurologice centrale şi periferice; tulburări de circulaţie
periferică; rinite şi bronşite cronice, astm bronşic ;
psoriazis, alergodermii cronice; anexite cronice, infertilitate secundară; gută, diabet, obezitate; litiaze
şi infecţii urinare (crenoterapie); dischinezii biliare,

gastrite cronice hipoacide, colopatii cronice.

să, tampoane vaginale cu nămol.

Hidrotermoterapie: împachetări cu nămol; băi calde cu: apă de mare, nămol, apă sulfuroasă, plante,
plante cu bule; afuziuni alternative; duşuri subacvale; saună.

Tratamente complementare: acupunctură, infiltraţii; cură gerovital.

Hidrokinetoterapie: În bazine cu apă sulfuroasă
sau apă de mare.
Electroterapie: diapulse - curenţi de înaltă frecvenţă
pulsate, aplicabil pe membre protezate metalic, cu
efecte de vindecare rapidă; curenţi de frecvenţă joasă şi medie; terapie cu câmpuri magnetice.
Fototerapie: laserterapie, ultraviolete, infraroşii.
Pneumoterapie: aerosoli individuali cu apă de
mare, apa sulfuroasă tamponată, substanţe medicamentoase.
Tratamente ginecologice: irigaţii cu apă sulfuroa-

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

Tratamentul consta în 4 proceduri / zi. Tratamentul se efectuează de luni până vineri inclusiv (luni
- sâmbăta în perioada 01 iunie - 15 septembrie), iar
pachetele includ: consultaţie primară, procedurile
recomandate de medic în baza acestei consultaţii
şi raportul medical final. La consultaţia primară este
obligatorie prezentarea scrisorii de recomandare
medicală eliberate de medicul de familie sau medicul specialist.
Pachet Tratament 4 - 10 zile = 115 Lei / zi / persoană;
Pachet Tratament minim 11 zile = 109.25 Lei /
zi / persoană.
Obiective turistice:
Plaja: Nisipoasă, cu intrare lină în mare.
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Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat

HOTEL CORSA

DESCRIERE

Hotelul este situat pe faleză, la 10 m de plajă.
Adresă: Hotel Corsa, staţiunea Mangalia, cod
905500, jud. Constanța.
Hotelul CORSA, excelent situat în Mangalia, pe
faleza Marii Negre, îmbină frumuseţea naturală
cu modernitatea, oferind o excelentă vedere la
mare şi condiţii moderne de cazare.
Hotel Corsa oferă turiştilor linişte, deconectare
şi servicii de calitate.



INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL SERVICII ŞI FACILITĂŢI
Dotări generale:
parcare proprie, salon de mic dejun, bufet - bar-pizzerie cu un număr de 100 locuri cu terase neacoperite şi 40 locuri - salon incinta, terasa Corsa.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, baie cu cadă - în apartamente, baie cu duș - în camerele duble, balcon
-numai la camerele cu vedere la mare, uscător de
păr -in apartamente.
Număr total camere: 47
Duble: 44 - dintre care 24 camere cu vedere la mare
şi 21 camere cu vedere la oraş; 7 camere duble au
mocheta şi restul au pardoseala cu gresie.
Apartamente: 3 - apartamentul este compus din
living şi dormitor.
Observaţii:
La orice serviciu solicitat suplimentar faţă de pachetele din ofertă, se va adăuga comisionul agenţiei.
Nu se acceptă animale de companie decât cu acordul hotelului şi numai dacă animalul de companie
are carnet de sănătate vizat la zi.
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Servicii masă:
micul dejun bufet se asigura în salonul de mic dejun
al hotelului, prânzul şi cina se asigura în sistem bonuri valorice la Terasa Corsa, categoria I.
Tratament:
tratamentul se poate efectua în bazele de tratament
ale Sanatoriului Balnear Mangalia.
Obiective turistice:
Plaja: nisipoasă, cu intrare lină în mare.

MANGALIA

Prețuri disponibile
în agenție
yy aer condiţionat

HOTEL MERA BRISE

INFORMAŢII ŞI DOTĂRI HOTEL
DESCRIERE

Hotelul este situat pe faleza din Mangalia, la
numai 50 m de plajă.
Adresă: Str. Frumoasei, Loc. Mangalia, Jud.
Constanța.

Dotări generale:
restaurant -cu specific italian, parcare proprie, internet -Wi-fi, lift, bar, terasă. Hotelul este supravegheat
prin sistem video.
Dotări camere:
aer condiţionat, TV, minibar, seif, baie cu duș, balcon
-cu mobilier de terasa- valabil numai pentru camerele cu vedere la mare, internet, uscător de păr, sistem
de acces în camera pe bază de cartela, cosmetice
hoteliere, balcon cu mobilier de terasă (valabil numai pentru camerele cu vedere la mare).
Număr total camere: 49
Duble: 45 - Cameră dublă king matrimonială/twin
are o suprafaţă de aproximativ 16 mp, pat matrimonial (180/190 cm) sau două paturi individuale
(80/190 cm) şi o canapea extensibilă. Recomandare: Cameră Dublă poate găzdui 2 adulţi şi 2 copii
sau 3 adulţi. Dotări: sistem de acces în camera pe
bază de cartela, aer condiţionat, TV LCD, telefon,
minibar, seif, baie cu cabina de dus, uscător de păr,
cosmetice hoteliere, balcon cu mobilier de terasă
(valabil numai pentru camerele cu vedere la mare).
Apartamente junior: 4 - este compus din camera de

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



zi, cu canapea extensibilă şi dormitor cu pat matrimonial, având o suprafaţă de aproximativ 30 mp.
Fiecare cameră dispune de baie proprie şi balcon.
Recomandare: Junior Suite este destinat cazării a
2 adulţi şi 2 copii sau 3 adulţi. Dotări: sistem de acces în camera pe bază de cartela, aer condiţionat,
TV LCD, telefon, minibar, seif, prosoape pentru plaja,
baie cu cabina de dus, uscător de păr, cosmetice hoteliere, balcon cu mobilier de terasă, uscător de rufe.

SERVICII ŞI FACILITĂŢI

Servicii masă:
se acordă în restaurantul propriu, cu specific Italian
în adevăratul sens al cuvântului. Restaurantul oferă un meniu variat cu o mulţime de specialităţi ce
satisfac şi cele mai exigente gusturi, servire ireproşabilă şi o atmosferă primitoare.
Obiective turistice:
Plaja: largă, nisipoasă cu intrare lină în mare.
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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

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

Maroc
Regatul Berber
Cuba
Acasă la Che Guevara și Fidel Castro

COMPANIA DE C L TORII

BUSINESS

Ne ocupăm în detaliu de
călătoriile tale de afaceri
eximtur.ro/business

25 ANI
EXIMTUR Cluj-Napoca
Sediul central
Str. Nichita Stănescu nr. 16
0364-803 803
travel@eximtur.ro

EXIMTUR Bucureşti Călinescu
Str. Armand Călinescu nr. 26
Sector 2
021-31 84 005
bucuresti@eximtur.ro

EXIMTUR Timişoara
Sediul zonal
Str. Victor Babeş nr. 4
0256-201 410
timisoara@eximtur.ro

EXIMTUR Sibiu
Sediul zonal
Str. Avram Iancu nr. 19
0364-803 715
sibiu@eximtur.ro

EXIMTUR Suceava Iulius Mall
Iulius Mall- Calea Unirii nr. 22
0330-803 070
suceava@eximtur.ro

EXIMTUR Cluj-Napoca Şaguna
Str. Andrei Şaguna nr. 34-36
0264-433 569
travel@eximtur.ro

EXIMTUR Bucureşti Calderon
Str. Jean Louis Calderon nr. 1-5
Sector 2
021-31 58 711
bucuresti@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 Sibiu
Str. Nicolae Bălcescu nr. 6
0269-245 508
sibiu@eximtur.ro

EXIMTUR Iaşi
Bd. Independenței nr. 10, Bl. R4
parter
0232-217 740
iasi@eximtur.ro

EXIMTUR Cluj-Napoca Iulius Mall
Iulius Mall - Str. Al. Vaida Voievod
nr. 53-55
0264-522 000
travel@eximtur.ro

EXIMTUR București Latină
Str. Latină nr. 1, Sector 2
031-42 50 560
bucuresti@eximtur.ro

EXIMTUR Arad
Bd. Revoluției nr. 64
0257-270 077
arad@eximtur.ro

EXIMTUR Mediaş
Str. G. Duca nr. 24
0269-839 681
medias@eximtur.ro

EXIMTUR Reșița
P-ța 1 Decembrie 1918, Bl. 26
parter, spațiul comercial 1A
0355-429 344
resita@eximtur.ro

EXIMTUR Tîrgu Mureş
Piața Victoriei nr. 24
(incinta Mall Romarta)
0265-250 023
tirgumures@eximtur.ro

EXIMTUR Bucureşti Știrbei
Str. Știrbei Vodă nr. 166, Bl. 20C
Sector 1
031-41 78 230
bucuresti.stirbei@eximtur.ro

EXIMTUR Oradea
Str. Ady Endre nr. 2
0259-412 418
oradea@eximtur.ro

EXIMTUR Alba Iulia
Bd. Revoluției 1989, nr. 14, parter
0358-103 934
albaiulia@eximtur.ro

EXIMTUR Constanța
Ferdinand
Bd. Ferdinand nr. 56
0241-582 831
constanta.ferdinand@eximtur.ro

EXIMTUR Baia Mare
Bd. Traian nr. 5
0262-222 395
baiamare@eximtur.ro

EXIMTUR Constanța
Bd. Tomis nr. 111
0341-178 817
constanta@eximtur.ro

EXIMTUR Satu Mare
Piața Libertății nr. 11
(Hotel Aurora)
0361-809 961
satumare@eximtur.ro

EXIMTUR Hunedoara
Str. Avram Iancu nr. 10 bl. C2 sc. B
0354-881 886
hunedoara@eximtur.ro

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.

