STAŢIUNEA: VENUS
HOTEL : LIDIA**+
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI
SERIILE

Seria: 01.07.2014 - 07.07.2014
Seria: 07.07.2014 - 13.07.2014
Seria: 13.07.2014 - 19.07.2014
Seria: 19.07.2014 - 25.07.2014
Seria: 25.07.2014 - 31.07.2014
Seria: 31.07.2014 - 06.08.2014
Seria: 06.08.2014 - 12.08.2014
Seria: 12.08.2014 - 18.08.2014
Seria: 18.08.2014 - 24.08.2014
Seria: 24.08.2014 - 30.08.2014

CAZARE

CAZARE + FIȘA CONT de 30
lei/pers./zi

CAZARE + MD(8lei/pers./zi) şi
FIȘA CONT de 30 lei/pers./zi

329

509

557

-

545

593

Hotel Lidia** este situat în zona central - nordică a staţiunii Venus, pe faleză, la circa 50 m de plajă. Hotelul oferă cazare în 124 camere duble şi 2 apartamente, fiind construit pe parter +
5 etaje. Camerele duble dispun de grup sanitar propriu, TV cablu, minibar, balcon. Datorită dispunerii avantajoase foarte aproape de mare, majoritatea camerelor beneficiază de vedere
la mare.
Nu se acceptă animale de companie.
Masa : 8 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 30 lei/zi/pers. – FIȘA CONT
Facilităţi copii:

2 ADL + 1 COPIL(0-1,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare

2 ADL + 1 COPIL(2-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar)

2 ADL + 1 COPIL(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordare de pat suplimentar

2 ADL + 2 COPII(2-6,99 ani)- copiii beneficiază de gratuitate la cazare fără acordare de pat suplimentar

2 ADL + 2 COPII(7-11,99 ani)- fiecare copil achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordarea unui pat suplimentar

2 ADL + 2 COPII(1 copil 0-6,99 ani și 1 copil 7-11,99 ani)- un copil are gratuitate la cazare și al 2 lea achită 50% din valoarea unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar

2ADL + 1 COPIL(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar

Pentru copiii între 2 – 11,99 ani serviciile de masă sunt obligatorii, baremul fiind de 50% din serviciile adulților

Copiii între 12 – 17,99 ani sunt considerați adulți și achită serviciile de masă integral.
Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi.
Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single.
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 – conform H.C.L.M./2004

STAŢIUNEA: VENUS
HOTEL : BRÂNDUŞA**
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI
SERIILE

Seria: 01.07.2014 - 07.07.2014
Seria: 07.07.2014 - 13.07.2014
Seria: 13.07.2014 - 19.07.2014
Seria: 19.07.2014 - 25.07.2014
Seria: 25.07.2014 - 31.07.2014
Seria: 31.07.2014 - 06.08.2014
Seria: 06.08.2014 - 12.08.2014
Seria: 12.08.2014 - 18.08.2014
Seria: 18.08.2014 - 24.08.2014
Seria: 24.08.2014 - 30.08.2014

CAZARE

CAZARE + FIȘA CONT de 23
lei/pers./zi

CAZARE + MD(8lei/pers./zi) şi FIȘA
CONT de 23 lei/pers./zi

293

431

479

Hotel BRÂNDUŞA, clasificat 2*, situat la 50 m de plajă, P+4, 82 camere DBL şi 2 TPL, camerele DBL dispun de balcon, grup sanitar cu duş propriu, seif;
restaurant propriu categoria 2* Brânduşa cu o capacitate de 226 de locuri, terasă, bar de zi. Nu se acceptă animale de companie.










Masa : 8 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 23 lei/zi/pers. – FIȘA CONT
Facilităţi copii:
2 ADL + 1 COPIL(0-1,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
2 ADL + 1 COPIL(2-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar)
2 ADL + 1 COPIL(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(2-6,99 ani)- copii beneficiază de gratuitate la cazare fără acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(7-11,99 ani)- fiecare copil achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordarea unui pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(1 copil 0-6,99 ani și 1 copil 7-11,99 ani)- un copil are gratuitate la cazare și al 2 lea achită 50% din valoarea unui loc de cazare, cu acordare de pat
suplimentar
2ADL + 1 COPIL(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar
Pentru copiii între 2 – 11,99 ani serviciile de masă sunt obligatorii baremul fiind de 50% din serviciile adulților
Copiii între 12 – 17,99 ani sunt considerați adulți și achită serviciile de masă integral.

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi.
Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single.
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 – conform H.C.L.M./2004

STAŢIUNEA: VENUS
HOTEL: RALUCA***
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI
SERIILE

CAZARE

CAZARE + FIȘA CONT de 30 lei/pers./zi

CAZARE + MD(8lei/pers./zi) şi FIȘA
CONT de 30 lei/pers./zi

Seria: 01.07.2014 - 07.07.2014

395

575

623

Seria: 07.07.2014 - 13.07.2014
Seria: 13.07.2014 - 19.07.2014
Seria: 19.07.2014 - 25.07.2014
Seria: 25.07.2014 - 31.07.2014
Seria: 31.07.2014 - 06.08.2014
575
623
Seria: 06.08.2014 - 12.08.2014
Seria: 12.08.2014 - 18.08.2014
Seria: 18.08.2014 - 24.08.2014
Seria: 24.08.2014 - 30.08.2014
Hotel RALUCA, clasificat 3* - situat în zona centrală a staţiunii, la 150 m de plajă. Camerele duble sunt dotate cu grup sanitar propriu, duş, aer condiţionat, TV cablu, minibar,
telefon, balcon la etaj, seif. Dispune de: Restaurant, terasă, bar de zi, bar de noapte, parcare păzită, piscină exterioară. Nu se acceptă animale de companie.











Masa : 8 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 30 lei/zi/pers. – FIȘA CONT
Facilităţi copii:
2 ADL + 1 COPIL(0-1,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
2 ADL + 1 COPIL(2-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar)
2 ADL + 1 COPIL(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(2-6,99 ani)- copii beneficiază de gratuitate la cazare fără acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(7-11,99 ani)- fiecare copil achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordarea unui pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(1 copil 0-6,99 ani și 1 copil 7-11,99 ani)- un copil are gratuitate la cazare și al 2 lea achită 50% din valoarea unui loc de cazare, cu acordare de pat
suplimentar
2ADL + 1 COPIL(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar
Pentru copiii între 2 – 11,99 ani serviciile de masă sunt obligatorii baremul fiind de 50% din serviciile adulților
Copiii între 12 – 17,99 ani sunt considerați adulți și achită serviciile de masă integral.
Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi.
Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single.
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 – conform H.C.L.M./2004

STAŢIUNEA: SATURN
HOTEL: CERNA***
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI

SERIILE

CAZARE

CAZARE + FIȘA CONT de 35
lei/pers./zi

CAZARE + MD(8lei/pers./zi) şi FIȘA
CONT de 35 lei/pers./zi

Seria: 01.07.2014 - 07.07.2014

395

605

653

Seria: 07.07.2014 - 13.07.2014
Seria: 13.07.2014 - 19.07.2014
Seria: 19.07.2014 - 25.07.2014
Seria: 25.07.2014 - 31.07.2014
Seria: 31.07.2014 - 06.08.2014
Seria: 06.08.2014 - 12.08.2014
Seria: 12.08.2014 - 18.08.2014
Seria: 18.08.2014 - 24.08.2014
Seria: 24.08.2014 - 30.08.2014

-

635

683

Hotel Cerna, clasificat 3* - situat în zona nordică a staţiunii Saturn, la 10 m de plajă. Face parte din hotelurile renovate din Saturn. Camerele duble sunt dotate
cu grup sanitar propriu uscător de păr, TV cablu, minibar, telefon, balcon la etaj, geam termopan, aer condiţionat. Dispune de: Restaurant, terasă, bar de zi,
sală fitness, parcare, seif la recepţie.
Nu se acceptă animale de companie.
Masa : 8 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 35 lei/zi/pers. – FIȘA CONT
Facilităţi copii:










2 ADL + 1 COPIL(0-1,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
2 ADL + 1 COPIL(2-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar)
2 ADL + 1 COPIL(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(2-6,99 ani)- copii beneficiază de gratuitate la cazare fără acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(7-11,99 ani)- fiecare copil achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordarea unui pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(1 copil 0-6,99 ani și 1 copil 7-11,99 ani)- un copil are gratuitate la cazare și al 2 lea achită 50% din valoarea unui loc de cazare, cu acordare de pat
suplimentar
2ADL + 1 COPIL(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar
Pentru copiii între 2 – 11,99 ani serviciile de masă sunt obligatorii baremul fiind de 50% din serviciile adulților
Copiii între 12 – 17,99 ani sunt considerați adulți și achită serviciile de masă integral.

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi. Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single.
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 – conform H.C.L.M./2004

STAŢIUNEA: SATURN
HOTEL: SIRET 3*
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI

SERIILE

CAZARE

CAZARE + FIȘA CONT de 35
lei/pers./zi

CAZARE + MD(8lei/pers./zi) şi FIȘA
CONT de 35 lei/pers./zi

Seria: 01.07.2014 - 07.07.2014

395

605

653

Seria: 07.07.2014 - 13.07.2014
Seria: 13.07.2014 - 19.07.2014
Seria: 19.07.2014 - 25.07.2014
Seria: 25.07.2014 - 31.07.2014
Seria: 31.07.2014 - 06.08.2014
Seria: 06.08.2014 - 12.08.2014
Seria: 12.08.2014 - 18.08.2014
Seria: 18.08.2014 - 24.08.2014
Seria: 24.08.2014 - 30.08.2014

-

635

683

Hotel SIRET, clasificat 2*+ - situat în zona nordică a staţiunii Saturn, la 100 m de plajă. Face parte din hotelurile renovate din Saturn. Camerele duble sunt dotate
cu grup sanitar propriu, TV; camerele de la etaj au balcon. Dispune de: restaurant, bar, parcare. Distribuţia camerelor se face numai la recepţie. Tot de la recepţie
se pot închiria unităţi de frigider contra cost 11 lei/zi, în limita stocului disponibil.
Nu se acceptă animale de companie.
Masa : 8 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 35 lei/zi/pers. – FIȘA CONT
Facilităţi copii:










2 ADL + 1 COPIL(0-1,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
2 ADL + 1 COPIL(2-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar)
2 ADL + 1 COPIL(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(2-6,99 ani)- copii beneficiază de gratuitate la cazare fără acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(7-11,99 ani)- fiecare copil achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordarea unui pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(1 copil 0-6,99 ani și 1 copil 7-11,99 ani)- un copil are gratuitate la cazare și al 2 lea achită 50% din valoarea unui loc de cazare, cu acordare de pat
suplimentar
2ADL + 1 COPIL(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar
Pentru copiii între 2 – 11,99 ani serviciile de masă sunt obligatorii baremul fiind de 50% din serviciile adulților
Copiii între 12 – 17,99 ani sunt considerați adulți și achită serviciile de masă integral.

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi. Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single.
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 – conform H.C.L.M./2004

STAŢIUNEA: SATURN
HOTEL: BALADA***
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI

SERIILE

CAZARE + MD (8 lei/pers./zi)

CAZARE + FIȘA CONT de 35 lei/pers./zi

CAZARE + MD(8lei/pers./zi) şi
FIȘA CONT de 35 lei/pers./zi

Seria: 01.07.2014 - 07.07.2014

473

635

683

Seria: 07.07.2014 - 13.07.2014
Seria: 13.07.2014 - 19.07.2014
Seria: 19.07.2014 - 25.07.2014
Seria: 25.07.2014 - 31.07.2014
Seria: 31.07.2014 - 06.08.2014
Seria: 06.08.2014 - 12.08.2014
Seria: 12.08.2014 - 18.08.2014
Seria: 18.08.2014 - 24.08.2014
Seria: 24.08.2014 - 30.08.2014

-

-

775

Hotel BALADA, clasificat 3* este situat în partea nordică a staţiunii la cca 20 m de plajă, dispune de dotări de calitate, fiind renovat complet. Majoritatea camerelor
beneficiază de vedere la mare. Camerele duble sunt dotate cu grup sanitar propriu , uscător de păr, TV cablu, minibar, telefon, balcon, geam termopan, aer
condiţionat. Dispune de: Restaurant, terasă, bar de zi, Sală fitness, parcare, seif la recepţie.
Nu se acceptă animale de companie.
Masa : 8 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 35 lei/zi/pers. – FIȘA CONT
Facilităţi copii:










2 ADL + 1 COPIL(0-1,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
2 ADL + 1 COPIL(2-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar)
2 ADL + 1 COPIL(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(2-6,99 ani)- copii beneficiază de gratuitate la cazare fără acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(7-11,99 ani)- fiecare copil achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordarea unui pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(1 copil 0-6,99 ani și 1 copil 7-11,99 ani)- un copil are gratuitate la cazare și al 2 lea achită 50% din valoarea unui loc de cazare, cu acordare de pat
suplimentar
2ADL + 1 COPIL(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar
Pentru copiii între 2 – 11,99 ani serviciile de masă sunt obligatorii baremul fiind de 50% din serviciile adulților
Copiii între 12 – 17,99 ani sunt considerați adulți și achită serviciile de masă integral.

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi.
Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single.
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 – conform H.C.L.M./2004

STAŢIUNEA: SATURN
HOTEL: HORA***
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI

SERIILE

CAZARE + MD (8 lei/pers./zi)

CAZARE + FIȘA CONT de 35
lei/pers./zi

CAZARE + MD(8lei/pers./zi) şi
FIȘA CONT de 35 lei/pers./zi

Seria: 01.07.2014 - 07.07.2014

473

635

683

Seria: 07.07.2014 - 13.07.2014
Seria: 13.07.2014 - 19.07.2014
Seria: 19.07.2014 - 25.07.2014
Seria: 25.07.2014 - 31.07.2014
Seria: 31.07.2014 - 06.08.2014
Seria: 06.08.2014 - 12.08.2014
Seria: 12.08.2014 - 18.08.2014
Seria: 18.08.2014 - 24.08.2014
Seria: 24.08.2014 - 30.08.2014

-

-

775

Hotel HORA, clasificat 3* este situat în zona nordică a staţiunii Saturn, la cca 40 m de plajă. Camerele duble sunt dotate cu grup sanitar propriu , uscător de păr, TV
cablu, minibar, telefon, balcon, geam termopan, aer condiţionat. Dispune de: Restaurant, terasă, bar de zi, Sală fitness, parcare, seif la recepţie. Nu se acceptă animale
de companie.
Masa : 8 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 35 lei/zi/pers. – FIȘA CONT
Facilităţi copii:










2 ADL + 1 COPIL(0-1,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
2 ADL + 1 COPIL(2-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar)
2 ADL + 1 COPIL(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(2-6,99 ani)- copii beneficiază de gratuitate la cazare fără acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(7-11,99 ani)- fiecare copil achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordarea unui pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(1 copil 0-6,99 ani și 1 copil 7-11,99 ani)- un copil are gratuitate la cazare și al 2 lea achită 50% din valoarea unui loc de cazare, cu acordare de pat
suplimentar
2ADL + 1 COPIL(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar
Pentru copiii între 2 – 11,99 ani serviciile de masă sunt obligatorii baremul fiind de 50% din serviciile adulților
Copiii între 12 – 17,99 ani sunt considerați adulți și achită serviciile de masă integral.

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi. Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single.
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 – conform H.C.L.M./2004

STAŢIUNEA: SATURN
HOTEL: SIRENA***
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI

SERIILE

CAZARE + MD(8lei/pers./zi) şi
FIȘA CONT de 35 lei/pers./zi

CAZARE + MD (8 lei/pers./zi)

CAZARE + FIȘA CONT de 35
lei/pers./zi

Seria: 01.07.2014 - 07.07.2014

473

635

683

Seria: 07.07.2014 - 13.07.2014
Seria: 13.07.2014 - 19.07.2014
Seria: 19.07.2014 - 25.07.2014
Seria: 25.07.2014 - 31.07.2014
Seria: 31.07.2014 - 06.08.2014
Seria: 06.08.2014 - 12.08.2014
Seria: 12.08.2014 - 18.08.2014
Seria: 18.08.2014 - 24.08.2014
Seria: 24.08.2014 - 30.08.2014

-

-

775

Hotel SIRENA, clasificat 3* este situat în zona nordică a staţiunii, la cca 20 m de plaja fiind primul hotel dinspre Venus spre Saturn, având acces uşor la plaja cea
mai bună din Saturn. Camerele duble sunt dotate cu grup sanitar propriu , uscător de păr, TV cablu, minibar, telefon, balcon, geam termopan, aer condiţionat.
Dispune de: Restaurant, terasă, bar de zi, Sală fitness, parcare, seif la recepţie. Nu se acceptă animale de companie. În apropierea hotelului se află Aqua Park
Balada ( acces gratuit). Masa : 8 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 35 lei/zi/pers. – FIȘA CONT; Facilităţi copii:










2 ADL + 1 COPIL(0-1,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
2 ADL + 1 COPIL(2-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar)
2 ADL + 1 COPIL(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(2-6,99 ani)- copii beneficiază de gratuitate la cazare fără acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(7-11,99 ani)- fiecare copil achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordarea unui pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(1 copil 0-6,99 ani și 1 copil 7-11,99 ani)- un copil are gratuitate la cazare și al 2 lea achită 50% din valoarea unui loc de cazare, cu acordare de pat
suplimentar
2ADL + 1 COPIL(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar
Pentru copiii între 2 – 11,99 ani serviciile de masă sunt obligatorii baremul fiind de 50% din serviciile adulților
Copiii între 12 – 17,99 ani sunt considerați adulți și achită serviciile de masă integral.

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi. Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single.
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 – conform H.C.L.M./2004

STAŢIUNEA: SATURN
HOTEL: MUREŞ**+
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI

SERIILE

CAZARE

CAZARE + FIȘA CONT de 30
lei/pers./zi

CAZARE + MD(8lei/pers./zi) şi FIȘA
CONT de 30 lei/pers./zi

Seria: 01.07.2014 - 07.07.2014

329

509

557

Seria: 07.07.2014 - 13.07.2014
Seria: 13.07.2014 - 19.07.2014
Seria: 19.07.2014 - 25.07.2014
Seria: 25.07.2014 - 31.07.2014
Seria: 31.07.2014 - 06.08.2014
Seria: 06.08.2014 - 12.08.2014
Seria: 12.08.2014 - 18.08.2014
Seria: 18.08.2014 - 24.08.2014
Seria: 24.08.2014 - 30.08.2014

-

545

593

Hotel MUREŞ, clasificat 2*+ - situat în zona nordică a staţiunii Saturn, la 50 m de plajă. Face parte din hotelurile renovate din Saturn în 2012. Camerele duble sunt
dotate cu grup sanitar propriu, TV; camerele de la etaj au balcon. Dispune de: restaurant, bar, parcare. Distribuţia camerelor se face numai la recepţie. Tot de la
recepţie se pot închiria unităţi de frigider contra cost 11 lei/zi, în limita stocului disponibil. Nu se acceptă animale de companie.










Masa : 8 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 30 lei/zi/pers. – FIȘA CONT
Facilităţi copii:
2 ADL + 1 COPIL(0-1,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
2 ADL + 1 COPIL(2-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar)
2 ADL + 1 COPIL(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(2-6,99 ani)- copiii beneficiază de gratuitate la cazare fără acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(7-11,99 ani)- fiecare copil achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordarea unui pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(1 copil 0-6,99 ani și 1 copil 7-11,99 ani)- un copil are gratuitate la cazare și al 2 lea achită 50% din valoarea unui loc de cazare, cu acordare de pat
suplimentar
2ADL + 1 COPIL(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar
Pentru copiii între 2 – 11,99 ani serviciile de masă sunt obligatorii, baremul fiind de 50% din serviciile adulților
Copiii între 12 – 17,99 ani sunt considerați adulți și achită serviciile de masă integral.

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi. Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single.
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 – conform H.C.L.M./2004

STAŢIUNEA: SATURN
HOTEL: TOSCA**/ SEMIRAMIS**/ATENA**/AIDA**
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI

SERIILE

Seria: 01.07.2014 - 07.07.2014
Seria: 07.07.2014 - 13.07.2014
Seria: 13.07.2014 - 19.07.2014
Seria: 19.07.2014 - 25.07.2014
Seria: 25.07.2014 - 31.07.2014
Seria: 31.07.2014 - 06.08.2014
Seria: 06.08.2014 - 12.08.2014
Seria: 12.08.2014 - 18.08.2014
Seria: 18.08.2014 - 24.08.2014
Seria: 24.08.2014 - 30.08.2014

CAZARE

CAZARE + FIȘA CONT de 23
lei/pers./zi

CAZARE + MD(8lei/pers./zi) şi
FIȘA CONT de 23 lei/pers./zi

293

431

479

Hotel SEMIRAMIS, clasificat 2* este situat în partea sudică a staţiunii, la 100 m de plajă. Hotelul Aida** se află în centrul staţiunii la circa 50 m de plajă.
Hotel TOSCA, clasificat 2* este situat în centrul staţiunii, la cca 50 m de plajă. Fac parte din hotelurile nerenovate din Saturn. Oferta este pentru cazare în
camere duble. Toate camerele duble au grup sanitar propriu. Camerele de la etaj au balcon. Distribuţia camerelor se face numai la recepţia hotelului. Tot la
recepţie se pot închiria unităţi de TV şi frigider, în limita stocului disponibil. Dispun de restaurant, bar, parcare. Nu se acceptă animale de companie.










Masa : 8 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 23 lei/zi/pers. – FIȘA CONT
Facilităţi copii:
2 ADL + 1 COPIL(0-1,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
2 ADL + 1 COPIL(2-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar)
2 ADL + 1 COPIL(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(2-6,99 ani)- copii beneficiază de gratuitate la cazare fără acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(7-11,99 ani)- fiecare copil achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordarea unui pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(1 copil 0-6,99 ani și 1 copil 7-11,99 ani)- un copil are gratuitate la cazare și al 2 lea achită 50% din valoarea unui loc de cazare, cu acordare de pat
suplimentar
2ADL + 1 COPIL(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar
Pentru copiii între 2 – 11,99 ani serviciile de masă sunt obligatorii baremul fiind de 50% din serviciile adulților
Copiii între 12 – 17,99 ani sunt considerați adulți și achită serviciile de masă integral.

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi. Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single. 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 – conform H.C.L.M./2004

STAŢIUNEA: EFORIE NORD
HOTEL: DIANA**/VENUS**
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI

SERIILE

Seria: 01.07.2014 - 07.07.2014
Seria: 07.07.2014 - 13.07.2014
Seria: 13.07.2014 - 19.07.2014
Seria: 19.07.2014 - 25.07.2014
Seria: 25.07.2014 - 31.07.2014
Seria: 31.07.2014 - 06.08.2014
Seria: 06.08.2014 - 12.08.2014
Seria: 12.08.2014 - 18.08.2014
Seria: 18.08.2014 - 24.08.2014
Seria: 24.08.2014 - 30.08.2014

CAZARE

CAZARE + FIȘA CONT de 23
lei/pers./zi

CAZARE + MD(8lei/pers./zi) şi FIȘA
CONT de 23 lei/pers./zi

293

431

479

Hotel Diana este situat la 200 m faţă de plajă, 200 m faţă de centru şi 600 m faţă de gară; are P+3 etaje; Hotel Venus clasificat 2* este situat la 30 m de plaja; P+3
etaje; Camerele sunt dotate cu baie cu duş, parţial vedere la mare şi balcon . Nu se acceptă animale de companie.










Masa : 8 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 23 lei/zi/pers. – FIȘA CONT
Facilităţi copii:
2 ADL + 1 COPIL(0-1,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
2 ADL + 1 COPIL(2-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar)
2 ADL + 1 COPIL(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(2-6,99 ani)- copii beneficiază de gratuitate la cazare fără acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(7-11,99 ani)- fiecare copil achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordarea unui pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(1 copil 0-6,99 ani și 1 copil 7-11,99 ani)- un copil are gratuitate la cazare și al 2 lea achită 50% din valoarea unui loc de cazare, cu acordare de pat
suplimentar
2ADL + 1 COPIL(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar
Pentru copiii între 2 – 11,99 ani serviciile de masă sunt obligatorii baremul fiind de 50% din serviciile adulților
Copiii între 12 – 17,99 ani sunt considerați adulți și achită serviciile de masă integral.

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi. Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single.
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 – conform H.C.L.M./2004

STAŢIUNEA: EFORIE SUD
HOTEL: CAPITOL**/GLORIA**/MĂGURA**
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI

SERIILE

Seria: 01.07.2014 - 07.07.2014
Seria: 07.07.2014 - 13.07.2014
Seria: 13.07.2014 - 19.07.2014
Seria: 19.07.2014 - 25.07.2014
Seria: 25.07.2014 - 31.07.2014
Seria: 31.07.2014 - 06.08.2014
Seria: 06.08.2014 - 12.08.2014
Seria: 12.08.2014 - 18.08.2014
Seria: 18.08.2014 - 24.08.2014
Seria: 24.08.2014 - 30.08.2014

CAZARE

CAZARE + FIȘA CONT de 23
lei/pers./zi

CAZARE + MD(8lei/pers./zi) şi FIȘA
CONT de 23 lei/pers./zi

275

413

461

Hotel CAPITOL, clasificat 2* este situat la cca 50 m de plajă şi 1000 m de centrul staţiunii. Hotel P+3, dispune de 112 camere DBL. Camerele sunt dotate cu baie
cu duş, TV cablu, frigider şi balcon. Restaurantul are o capacitate de 228 locuri. Hotel Gloria** este situat în partea de nord a staţiunii, pe faleză, la 50 m de
mare. Hotelul oferă cazare în 117 camere DBL. Toate camerele dispun de grup sanitar propriu şi balcon. La recepţie se pot închiria unităţi de TV şi frigider, în
limita disponibilităţilor. Hotel Măgura** este situat la circa 300 m de plajă. Oferă cazare în 227 camere duble. Se oferă cazare în camere cu 2 paturi, grup sanitar
propriu. Nu se acceptă animale de companie.










Masa : 8 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 23 lei/zi/pers. – FIȘA CONT
Facilităţi copii:
2 ADL + 1 COPIL(0-1,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
2 ADL + 1 COPIL(2-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar)
2 ADL + 1 COPIL(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(2-6,99 ani)- copii beneficiază de gratuitate la cazare fără acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(7-11,99 ani)- fiecare copil achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordarea unui pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(1 copil 0-6,99 ani și 1 copil 7-11,99 ani)- un copil are gratuitate la cazare și al 2 lea achită 50% din valoarea unui loc de cazare, cu acordare de pat
suplimentar
2ADL + 1 COPIL(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar
Pentru copiii între 2 – 11,99 ani serviciile de masă sunt obligatorii baremul fiind de 50% din serviciile adulților
Copiii între 12 – 17,99 ani sunt considerați adulți și achită serviciile de masă integral.

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi.
Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single. 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 – conform H.C.L.M./2004

STAŢIUNEA: NEPTUN
HOTEL: MIORIŢA***
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI

SERIILE

CAZARE + MD(8lei/pers./zi) şi
FIȘA CONT de 30 lei/pers./zi

CAZARE

CAZARE + FIȘA CONT de 30
lei/pers./zi

Seria: 01.07.2014 - 07.07.2014

305

485

533

Seria: 07.07.2014 - 13.07.2014
Seria: 13.07.2014 - 19.07.2014
Seria: 19.07.2014 - 25.07.2014
Seria: 25.07.2014 - 31.07.2014
Seria: 31.07.2014 - 06.08.2014
Seria: 06.08.2014 - 12.08.2014
Seria: 12.08.2014 - 18.08.2014
Seria: 18.08.2014 - 24.08.2014
Seria: 24.08.2014 - 30.08.2014

-

485

533

Hotel MIORIŢA, clasificat 3* - situat la aprox 150m de centrul staţiunii Neptun şi la 700 m de plajă. Camerele sunt dotate cu grup sanitar propriu , uscător de păr,
TV cablu, minibar, telefon, balcon, aer condiţionat. Dispune de: cofetărie, terasă exterioară, bar de zi şi piscină exterioară. Nu se acceptă animale de companie.
Masa : 8 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 30 lei/zi/pers. – FIȘA CONT;
Facilităţi copii:










2 ADL + 1 COPIL(0-1,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare
2 ADL + 1 COPIL(2-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar)
2 ADL + 1 COPIL(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(2-6,99 ani)- copii beneficiază de gratuitate la cazare fără acordare de pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(7-11,99 ani)- fiecare copil achită 50% din tariful unui loc de cazare cu acordarea unui pat suplimentar
2 ADL + 2 COPII(1 copil 0-6,99 ani și 1 copil 7-11,99 ani)- un copil are gratuitate la cazare și al 2 lea achită 50% din valoarea unui loc de cazare, cu acordare de pat
suplimentar
2ADL + 1 COPIL(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar
Pentru copiii între 2 – 11,99 ani serviciile de masă sunt obligatorii baremul fiind de 50% din serviciile adulților
Copiii între 12 – 17,99 ani sunt considerați adulți și achită serviciile de masă integral.

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi. Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single.
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 – conform H.C.L.M./2004

STAŢIUNEA: EFORIE NORD
HOTEL: PETROLUL**/***
TARIF/PERS/PACHET 6 NOPŢI

SERII DE 6 NOPŢI

CAMERE DUBLE**

CAMERE DUBLE***

PERIOADA

CAZARE + MIC DEJUN

01 IULIE – 07 IULIE

485

CAZARE + DP
(demipensiune)
635

515

CAZARE + DP
(demipensiune)
665

07 IULIE – 13 IULIE

485

13 IULIE – 19 IULIE

485

635

515

665

635

515

665

19 IULIE – 25 IULIE
25 IULIE – 31 IULIE

485

635

515

665

545

725

575

755

CAZARE + MIC DEJUN

31 IULIE– 06 AUGUST

545

725

575

755

06 AUGUST-12 AUGUST

545

725

575

755

12 AUGUST-18 AUGUST

545

725

575

755

18 AUGUST-24 AUGUST

545

725

575

755

24 AUGUST-30 AUGUST

485
635
515
665
Hotel Petrolul **/***, este situat în partea centrală a staţiunii , la cca 400m de plajă.
Capacitate hotel: 338 locuri (105 camere/210 locuri clasificate la categoria 3 stele şi 42 camere/84 locuri clasificate la categoria 2 stele).
Restaurante/Baruri: Restaurantul PETROLUL ** are o capacitate de 340 locuri (modernizat integral în anul 2010).
Tratamente balneare: Baza de tratament din cadrul hotelului PETROLUL este dată în funcţiune în anul 2011 şi cuprinde cabinete şi spaţii pentru efectuarea următoarelor proceduri de tratament:
Proceduri majore: hidrokinetoterapie de grup în bazin cu apă sărată provenită din lacul Techirghiol, masaj, cataplasme cu nămol, parafină, băi galvanice, băi de plante, aerosoli cu apă sărată.
Proceduri adiacente:electroterapie (curenţi de medie şi joasă frecvenţă), magnetoterapie, ultrasunet, laser, kinetoterapie individuală şi de grup.
MASA:

Micul dejun este în valoare de 20 lei/persoană şi se va servi în perioada 15.07- 23.08 sub formă de bufet suedez.

În perioada 25.07- 23.08 prânzul este în valoare de 30 lei/zi/pers. şi se serveşte sub formă de bufet suedez; în perioada 01.07-24.07 şi 24.08-31.08 prânzul este în valoare de 25 lei/zi pers.
FACILITĂŢI COPII:

Un copil cu vârsta cuprinsa intre 0 – 5 ani are gratuitate la cazare cu mic dejun (15.07- 23.08) si acces gratuit la dejun bufet suedez (25.07- 23.08);

Un copil cu vârsta cuprinsă între 5 – 12 ani achită 50% din valoarea micului dejun (15.07- 23.08) şi 50% din valoarea prânzului (25.07-23.08) ;

Pentru un copil cu vârsta mai mare de 5 ani, însoţit de doi adulţi plătitori, se va încasa suma de 10 lei/zi/persoană, făra acordare de pat suplimentar ;

Copiii peste 12 ani se consideră adulţi şi se taxează ca atare;

Pentru doi copii cu vârste de până la 12 ani, se va asigura pat suplimentar contracost, sau se va achita taxa de 10 lei/copil, fără pat suplimentar;

Pentru un adult însoţit de un copil cu vârsta de până la 5 ani, se aplică tariful de cameră single;

Patul suplimentar se taxează cu 25 lei/zi.

Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă;
Nu se acceptă cazarea persoanelor însoţite de animale de companie
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

STAŢIUNEA: NEPTUN
HOTEL: RECIF***
Tarif/persoană/sejur 6 nopţi
PERIOADA

CAZARE + MIC DEJUN

CAZARE + MD + BV 25 LEI/ZI/PERS.

01.06.2014-01.07.2014

425

575

01.07.2014-25.07.2014

509

659

25.07.2014-24.08.2014

689

839

24.09.2014-01.09.2014

509

659

01.09.2014-08.09.2014

401

551

Hotelul Recif*** este situat în centrul staţiunii Neptun, la 5 minute de plajă; dispune de 160 camere duble dotate cu TV, minibar, aer condiţionat, 2 apartamente , un restaurant
modern, 3 terase şi o piscină.
MASA:
Micul dejun este sub formă de bufet suedez ( 19 lei/zi/pers.); Valoarea bonurilor de masă este de 50 lei/cameră/zi.
FACILITĂŢI COPII:
 Un copil cu vârsta cuprinsa între 0 – 2 ani are gratuitate la cazare cu mic dejun;
 Un copil cu vârsta cuprinsă între 2 – 10 ani achită 50% din valoarea micului dejun (9.5 lei/zi) şi cazare va fi 10% din valoarea unui loc dacă nu se solicită pat suplimentar;
 Valoarea patului suplimentar pentru copii ( 3-16 ani) este de 50% din valoarea unui loc de cazare.
 Copiii peste 10 ani se consideră adulţi şi vor achita mic dejun întreg (19 lei/zi/pers.);
 În camera dublă se pot caza 2 ADL şi 2 copii.
 Ţarcul pentru bebeluşi are tariful de 25 lei/noapte în orice perioadă.
 Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă;
Hotel Recif nu dispune de camere pentru 3 adulţi. Accesul este gratuit la piscină (inclusiv şezlongul), pentru oaspeţii hotelului.Turiştii dispun de internet wirelles gratuit în
ariile publice iar parcarea este liberă în limita disponibilităţilor.
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 salubritate, taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004

STAŢIUNEA: VENUS
HOTEL: VULTURUL***
TARIF/PERS/PACHET 6 NOPŢI

SERII DE 6 NOPŢI

CAMERE DUBLE***

PERIOADA

CAZARE + MD
(mic dejun)

CAZARE + DP
(demipensiune)

CAZARE + PC
(pensiune completă)

18.06.2014-24.06.2014

575

755

965

24.06.2014-30.06.2014

575

755

965

30.06.2014-06.07.2014

635

815

1025

06.07.2014-12.07.2014

635

815

1025

12.07.2014-18.07.2014

-

890

1100

18.07.2014-24.07.2014

-

965

1175

24.07.2014-30.07.2014

-

965

1175

30.07.2014-05.08.2014

-

965

1175

05.08.2014-11.08.2014

-

965

1175

11.08.2014-17.08.2014

-

965

1175

17.08.2014-23.08.2014

-

915

1125

23.08.2014-29.08.2014

635

815

1025

29.08.2014-04.09.2014

605

785

995

04.09.2014-10.09.2014
575
755
965
Complexul Hotelier „ Vulturul” este situat în centru Staţiunii Venus, la o distanţă de 30 m de plaja Mării Negre, pe malul Lacului Razelm.
Hotelul are o arhitectură unică, dispune de un număr de 206 camere duble şi single, situate pe 13 niveluri ( parter + 12 etaje), având 2 lifturi cu acces a câte 13 persoane. Hotelul este renovat în
totalitate, cu băi modernizate, mobilier nou, frigider, TV prin cablu, internet, AC, balcon la toate camerele.
În holul recepţiei se află un bar cu acces la terasă. Restaurantul are o capacitate de 400 locuri, amplasat pe malul lacului Razelm, complet modernizat şi dotat cu echipament de ultimă generaţie.
Hotelul are parcare proprie, paza cu plată.
MASA: Masa se serveşte în sistem self – service şi cu tichete valorice; MD este 20 lei/zi/pers.; Prânzul este 35 lei/zi/pers.; Cina este 30 lei/zi/pers.
FACILITĂŢI COPII:

Un copil cu vârsta cuprinsa între 0 – 10 ani are gratuitate la cazare, fără acordare de pat suplimentar;

Pentru cel de-al doilea copil se achită 50% din valoarea unui loc cu acordare de pat suplimentar;

Pentru cel de-al treilea copil, se achită suma de 20 ron/zi pentru servicii de cazare fără acordare de pat suplimentar;

Copiii peste 10 ani se consideră adulţi şi se taxează ca atare;

Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă;
Nu se acceptă cazarea persoanelor însoţite de animale de companie
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

STAŢIUNEA: MAMAIA
HOTEL: VENUS**
TARIF/PERS./PACHET 6 NOPŢI
SERII DE 6 NOPŢI

CAMERE DUBLE**

PERIOADA

CAZARE + MD
(mic dejun)

CAZARE + DP
(demipensiune)

CAZARE + PC
(pensiune completă)

01.06.2014-07.06.2014

445

545

665

08.06.2014-14.06.2014

445

545

665

15.06.2014-21.06.2014

445

545

665

22.06.2014-28.06.2014

445

545

665

29.06.2014-05.07.2014

645

765

915

06.07.2014-12.07.2014

645

765

915

13.07.2014-19.07.2014

645

765

915

20.07.2014-26.07.2014

645

765

915

27.07.2014-02.08.2014

645

765

915

03.08.2014-09.08.2014

645

765

915

10.08.2014-16.08.2014

645

765

915

17.08.2014-23.08.2014

645

765

915

24.08.2014-30.08.2014

645

765

915

31.08.2014-06.09.2014

445

545

665

Hotelul Venus** este situat în centrul staţiunii Mamaia la 50 m de plajă. Hotelul este situat între Hotelul Iaki**** şi Hotelul Riviera*** din staţiunea Mamaia.
Camerele sunt dotate cu tot confortul astfel: grup sanitar propriu, balcon, TV cablu, minibar, aer condiţionat. În zonele publice ale hotelului se poate accesa gratuit reţeaua de
internet wireless. În holul recepţiei va funcţiona o farmacie cu program prelungit.
MASA: MENIU FIX
FACILITĂŢI COPII:
 Copiii cu vârsta mai mică de 7 ani ( neîmpliniţi) se vor caza gratuit fără a beneficia de pat suplimentar.
 Copiii cu vârsta peste 7 ani vor achita 50% din valoarea unui loc cu acordare de pat suplimentar si masă.
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

