Sindicatul Independent al Invatamantului Preuniversitar din Judetul Timis
Tel./fax: 0256 490257; 0752220330 - Timisoara str. Dr.L.Gabor nr.4
www.sindicatspiruharettimis.ro

STAŢIUNEA: MAMAIA
HOTEL : MALIBU****
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI

SERIILE

LOC ÎN CAMERA DBL
Seria: 01.07.2015 - 07.07.2015
Seria: 07.07.2015 - 13.07.2015
Seria: 13.07.2015 - 19.07.2015
Seria: 19.07.2015 - 25.07.2015
Seria: 25.07.2015 - 31.07.2015
Seria: 31.07.2015 - 06.08.2015
Seria: 06.08.2015 - 12.08.2015
Seria: 12.08.2015 - 18.08.2015
Seria: 18.08.2015 - 24.08.2015
Seria: 24.08.2015 - 30.08.2015

CAMERA SGL
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1215
1235
1325
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1505
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815

1460
1235

Hotelul Malibu**** este situat la intrarea în staţiunea Mamaia, pe plajă; are 155 camere dotate cu minibar, cablu
TV, aer conditionat, cabine cu duş. Hotelul dispune de următoarele facilităţi:
centrul de conferinţă are 4 săli cu o capacitate cuprinsă între 50 şi 350 locuri; sala de recepţii cu o capacitate de
300 locuri; restaurant cu bucătărie internaţională şi tradiţională ( 180 locuri); lobby bar; saună; parcare.
Servicii masă:
MD – 35 lei/zi/pers. – bufet suedez ( inclus în tarif)
Pentru prânz sau cină se achită suplimentar 60 lei/zi/pers. ( NOTĂ CONT CARD)
Facilităţi copii:
Copiii sub 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare în cameră cu doi adulţi plătitori fără acordare de pat
suplimentar; pentru copiii până la 5 ani mic dejunul este gratuit; pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 7 ani
se achită 20 lei/zi pentru mic dejun; pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 7 şi 12 ani beneficiază de cazare
gratuită și se achită mic dejunul în valoare de 35 lei/zi. Cazarea cu pat suplimentar se face până la 16 ani şi se
achită 90 lei/zi ( mic dejun inclus).
Pentru adulţi nu se pot oferi paturi suplimentare în camere duble.
În apartament a treia persoană cu varsta peste 12 ani achită 90 lei/zi cu mic dejun inclus.
Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi.
Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet.
La recepţie se achită taxa de staţiune care este 1% din prima noapte de cazare – conform H.C.L.M./2004

