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: ORFEU***
TARIF/PERS/PACHET 6 NOPŢI

SERII DE 6 NOPŢI
PERIOADA

TARIF/SEJUR 6 NOPȚI/PERSOANĂ
MD

DP

PC

13.06.2015-19.06.2015
590
826
1060
19.06.2015-25.06.2015
590
826
1060
25.06.2015-01.07.2015
590
826
1060
01.07.2015-07.07.2015
826
1060
07.07.2015-13.07.2015
966
1202
13.07.2015-19.07.2015
1107
1342
19.07.2015-25.07.2015
1107
1342
25.07.2015-31.07.2015
1107
1342
31.07.2015-06.08.2015
1107
1342
06.08.2015-12.08.2015
1107
1342
12.08.2015-18.08.2015
1107
1342
18.08.2015-24.08.2015
1107
1342
24.08.2015-30.08.2015
949
1183
Hotel ORFEU se află pe malul Mării Negre, toate camerele avand vedere la mare. Are 99 camere duble și apartamente. Camerele sunt dotate cu aer
condiționat, internet, televizor, cablu TV, telefon, minibar, cabină duș, uscător de păr, seif.
Hotelul dispune de piscină exterioară pentru adulți și copii, loc de joacă pentru copii, parcare proprie în aer liber.
Restaurantul hotelului are 250 locuri; dispune de bar de zi, terasă. Hotelul nu dispune de plajă privată.
MASA: FIȘA CONT în sistem autoservire
MD – bufet suedez, Prânz: 45 lei/zi/pers; Cina: 40 lei/zi/pers.
FACILITĂŢI COPII:
 2 ADL + 1 copil(0-6.99 ani) copilul beneficiază de 100% reducere la cazare, fără a se acorda pat suplimentar.
 2 ADL + 2 copii(0-6,99 ani) primul copil beneficiază 100% reducere la cazare cu mic dejun, iar pentru al doilea copil se achită 50% din valoarea
unui loc de cazare cu mic dejun achiziționat de adult și se acordă pat suplimentar.
 2 ADL + 1 copil(7-15,99 ani) copilul benefiaciază de 50% reducere din valoarea unui loc de cazare acordandu-se pat suplimentar și achită 100%
MD.
 Copiii peste 16 ani sunt considerați adulți și nu beneficiază de reducere.
 Într-o cameră dublă se poate acorda doar un pat suplimentar
Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi;
Cazarea se face până cel târziu 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 – conform H.C.L.M./2004

