STAŢIUNEA: BĂILE HERCULANE
HOTEL: DACIA**/***
PERIOADA: 01.05.2014-15.09.2014

TARIF/PERS./SEJUR 12 NOPȚI - CAZARE + MASĂ+TRATAMENT
Camera DBL, TV, baie cu duş, 12 nopți, masa Fișa Cont de 480 lei/sejur, 30 proceduri/10 zile

01.05.2014-15.09.2014

16.09.2014-25.12.2014

CAZARE DBL 2**

CAZARE DBL3*

CAZARE DBL 2**

CAZARE DBL3*

1050

1205

945

1100

HOTEL DACIA, staţiunea Băile Herculane, are o capacitate de 1070 locuri în 535 camere. Camerele au baie proprie, cablu TV
parţial, radio; sală de conferinţe de 300 locuri; restaurantul Dacia** - cu o capacitate de 480 locuri; grădina de vară cu o
capacitate de 160 locuri; Restaurant Clasic** cu o capacitate de 125 locuri; Restaurant Orizont** cu o capacitate de 260
locuri.
TRATAMENT BALNEAR:
Baza de tratament este dotată pentru tratarea cu ajutorul factorilor curativi(izvoare cu ape minerale calde, sulfuroase,
clorurate sodice şi calcice), a afecţiunilor reumatismale, afecţiunilor post traumatice, neurologice periferice precum şi a celor
associate. Tratament = TR
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copiii cu vârsta până la maxim 10 ani beneficiază de cazare gratuită dacă nu solicită pat suplimentar.
Pentru utilizarea unui pat pliant în camera ocupată de doi adulţi, pentru copiii până la maxim 12 ani se achită 50% din tariful
unui loc în camera DBL.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 10-12 ani cazaţi în camera DBL cu un singur ADL se va achita: c/valoarea unei camere
SGL cu 2 MD.

STAŢIUNEA: BĂILE HERCULANE
HOTEL: DOMOGLED***
PERIOADA: 01.05.2014-15.09.2014

TARIF/PERS./SEJUR 12 NOPȚI - CAZARE + MASĂ+TRATAMENT
Camera DBL, TV, baie cu duş, 12 nopți, masa Fișa Cont de 480 lei/sejur, 30 proceduri/10 zile

01.05.2014-15.09.2014

16.09.2014-25.12.2014

Cazare + Fișa Cont

Cazare + Fișa Cont

1385

1280

HOTEL DOMOGLED, staţiunea Băile Herculane, are o capacitate de 263 locuri în 138 camere. Camerele sunt dotate cu baie cu
duş, cablu TV, telefon; sala de conferinţă este de 300 locuri.
MASA:
Masa Fișa Cont – 480 lei/sejur/pers.
TRATAMENT BALNEAR:
Baza de tratament este dotată pentru tratarea cu ajutorul factorilor curativi(izvoare cu ape minerale calde, sulfuroase,
clorurate sodice şi calcice), a afecţiunilor reumatismale, afecţiunilor post traumatice, neurologice periferice precum şi a celor
asociate.
Tarif– 25lei/zi/pers, 3 proceduri incluse în tarif.
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 2 ani – servicii gratuite
Copii cu vârsta cuprinsă între 2-12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi 50% reducere din tariful
unui loc în cameră DBL dacă solicită pat suplimentar.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.

STAŢIUNEA: BĂILE HERCULANE
HOTEL: DACIA**
PERIOADA: 01.06.2014-25.12.2014
Cazare: camera DBL modernizată, TV, baie cu duş

01.06.2014-15.09.2014

16.09.2014-25.12.2014

Cazare + Masa Fișa
Cont+Tratament/sejur 7 nopţi ( 8
zile)/pers

Cazare + Masa Fișa Cont+ Tratament/ sejur 7
nopţi ( 8 zile)/pers

709

835

HOTEL DACIA, staţiunea Băile Herculane, are o capacitate de 1070 locuri în 535 camere. Camerele au baie proprie, cablu TV
parţial, radio; sală de conferinţe de 300 locuri; restaurantul Dacia** - cu o capacitate de 480 locuri; grădina de vară cu o
capacitate de 160 locuri; Restaurant Clasic** cu o capacitate de 125 locuri; Restaurant Orizont** cu o capacitate de 260
locuri.
MASA:
PC - pensiune completă (fișa cont) – 40 lei/zi/pers
TRATAMENT BALNEAR:
Baza de tratament este dotată pentru tratarea cu ajutorul factorilor curativi(izvoare cu ape minerale calde, sulfuroase,
clorurate sodice şi calcice), a afecţiunilor reumatismale, afecţiunilor post traumatice, neurologice periferice precum şi a celor
associate.
Tarif– 25lei/zi/pers, 3 proceduri incluse în tarif.
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 2 ani – servicii gratuite
Copii cu vârsta cuprinsă între 2-12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi 50% reducere din tariful
unui loc în cameră DBL dacă solicită pat suplimentar.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.

STAŢIUNEA: BĂILE HERCULANE
HOTEL: DOMOGLED***
PERIOADA: 01.06.2014-25.12.2014

Cazare: camera DBL 3*, TV cablu

01.06.2014-15.09.2014

16.09.2014-25.12.2014

Cazare + PC + Tratament/sejur 7 nopţi (
8 zile)/pers

Cazare + PC +Tratament / sejur 7 nopţi ( 8
zile)/pers

898

835

HOTEL DOMOGLED, staţiunea Băile Herculane, are o capacitate de 263 locuri în 138 camere. Camerele sunt dotate cu baie cu
duş, cablu TV, telefon; sala de conferinţă este de 300 locuri.
MASA:
PC* - pensiune completă ( fișa cont) – 40 lei/zi/pers
TRATAMENT BALNEAR:
Baza de tratament este dotată pentru tratarea cu ajutorul factorilor curativi(izvoare cu ape minerale calde, sulfuroase,
clorurate sodice şi calcice), a afecţiunilor reumatismale, afecţiunilor post traumatice, neurologice periferice precum şi a celor
asociate.
Tarif– 25lei/zi/pers, 3 proceduri incluse în tarif.
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 2 ani – servicii gratuite
Copii cu vârsta cuprinsă între 2-12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi 50% reducere din tariful
unui loc în cameră DBL dacă solicită pat suplimentar.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.

STAŢIUNEA: SÂNGEORZ BĂI
HOTEL: SOMEŞUL**
PERIOADA: 15.04.2014-15.09.2014
Cazare: camera DBL, TV cablu , baie proprie

15.04.2014-31.05.2014

01.06.2014-15.09.2014

Cazare + PC + TR/sejur 6 nopţi(7zile)/pers

Cazare+PC + TR/ sejur 6 nopţi (7 zile)/pers

590

670

HOTEL SOMEŞUL, staţiunea Sângeorz Băi, are o capacitate de 584 locuri în 284 camere. Camerele au baie proprie, cablu TV;
restaurantul Clasic** - cu o capacitate de 120 locuri, Club 30 locuri.
MASA:
PC - pensiune completă – 40 lei/zi/pers
TRATAMENT BALNEAR: TR
Baza de tratament este dotată pentru tratarea afecţiunilor tubului digestiv, hepato – biliare, metabolice şi de nutriţie
Tarif– 20lei/zi/pers, 3 proceduri incluse în tarif.
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 2 ani – servicii gratuite
Copii cu vârsta cuprinsă între 2-12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi 50% reducere din tariful unui
loc în cameră DBL dacă solicită pat suplimentar.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.

STAŢIUNEA: OLĂNEŞTI
HOTEL: PARÂNG**
PERIOADA: 15.04.2014-15.12.2014

Cazare: camera DBL, TV, telefon, baie proprie

15.04.2014-30.06.2014

01.07.2014-31.08.2014

01.09.2014-15.12.2014

Cazare + PC +TR/sejur 6 nopţi ( 7
zile)/pers

Cazare + PC +TR/ sejur 6 nopţi ( 7 zile)/pers

635

695

HOTEL PARÂNG, staţiunea OLĂNEŞTI, are o capacitate de 748 locuri în 366 camere. Camerele au baie cu duş, radio, cablu TV,
telefon; 2 săli de conferinţă astfel: de 200 locuri şi 50 locuri; restaurant – Clasic** - cu o capacitate de 420; Restaurant
dietetic Parâng cu o capacitate de 420 locuri; barul de zi Parâng** cu o capacitate de 88 de locuri; Cofetăria Parâng** cu o
capacitate de 26 locuri. Discotecă cu o capacitate de 200 de persoane.
MASA:
PC ( pensiune completă) – meniu fix dietă
TRATAMENT BALNEAR:
Proceduri pentru afecţiuni renale, căi urinare, afecţiuni ale tubului digestive, hepatobiliare, respiratorii, dermatologice +ape;
2 proceduri incluse în tarif
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 5 ani – servicii gratuite
Copii cu vârsta cuprinsă între 5-12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi 50% reducere din tariful
unui loc în cameră DBL dacă solicită pat suplimentar.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.

STAŢIUNEA: SLĂNIC MOLDOVA
HOTEL: VENUS**
PERIOADA: 15.05.2014-15.10.2014
Cazare: camera DBL, TV , răcitor, baie cu duş

Cazare + PC / sejur 6 nopţi/pers.
CAZARE + PC MENIU FIX + TRATAMENT

CAZARE + PC FIȘA CONT + TRATAMENT

“ O SĂPTĂMANĂ LA PERLA MOLDOVEI”

600

605

HOTEL VENUS, staţiunea Slănic Moldova, are o capacitate de 480 locuri în 240 camere. Camerele sunt dotate cu baie cu duş,
cablu TV, telefon; sala de conferinţă este de 140 locuri; restaurant – Venus** - cu o capacitate de 352 locuri.
MASA:
PC - pensiune completă – MENIU FIX ( 45 LEI/ZI/PERS.) Restaurant Venus
PC - pensiune completă – FIȘA CONT ( 40 LEI/ZI/PERS.) Restaurant Venus
TRATAMENT BALNEAR:
Proceduri: hidroterapie, masoterapie, electroterapie, terapie respiratorie + ape minerale – 25lei/zi/pers, 2 proceduri incluse
în tarif; tratamentul se plăteşte separat.
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 2 ani – servicii gratuite
Copii cu vârsta cuprinsă între 2-12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi 50% reducere din tariful
unui loc în cameră DBL dacă solicită pat suplimentar.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.

STAŢIUNEA: VOINEASA
HOTEL: LOTRU**
PERIOADA: 15.06.2014-15.09.2014
Cazare: camera DBL, TV cablu , baie proprie, frigider, balcon
Cazare + Masă/sejur 6 nopţi ( 7 zile)/pers

575
HOTEL LOTRU, staţiunea Voineasa, are o capacitate de 331 locuri în 173 camere. Camerele au balcoane , baie cu duş, cablu
TV; sala de conferinţă este de 300 locuri; restaurant Lotru**cu o capacitate de 300 locuri în spaţii compartimentate.
MASA: Restaurant Lotru**
Servicii masă în bonuri valorice de 35 lei/zi/pers, MD de 15 lei
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 2 ani – servicii gratuite
Copii cu vârsta cuprinsă între 2-12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi 25 lei/zi/pers. dacă solicită
pat suplimentar.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.

CĂLIMĂNEŞTI - CĂCIULATA
HOTEL TRAIAN**
PROGRAM SOCIAL
“ DECADA BALNEARĂ”
01.06.2014-30.09.2014

TARIF:

710 lei/pers.

Pachetul include:
 cazare 9 nopţi
 pensiune completă 9 zile, servire a la carte în Restaurantul
Intim sau Restaurantul Dietetic Traian
 tratament balnear 7 zile, 2 proceduri/zi/pers.
Documente necesare:





bilet tipizat cu regim special utilizat în sistemul de asigurări
sociale de sănătate eliberat de medicul specialist sau
medicul de familie;
dovada plăţii asigurărilor de sănătate sau talon de pensie;
actul de identitate;

SLĂNIC MOLDOVA
HOTEL VENUS**

PROGRAM SOCIAL
“ DECADA BALNEARĂ”
01.06.2014-30.09.2014

TARIF:

710 lei/pers.

Pachetul include:
 cazare 9 nopţi
 pensiune completă 9 zile,
 tratament balnear 7 zile, 2 proceduri/zi/pers.
Documente necesare:





bilet tipizat cu regim special utilizat în sistemul de asigurări
sociale de sănătate eliberat de medicul specialist sau
medicul de familie;
dovada plăţii asigurărilor de sănătate sau talon de pensie;
actul de identitate;

VATRA DORNEI

HOTEL CAROL
****
“O săptămână la munte - 2014”

13.01.2014 – 15.12.2014

Oferta cuprinde:

5 nopti de cazare (fără mic dejun).

Tarif: 260.00lei / persoană / 5 nopți.
Facilitati pentru copii:
- copiii pană în 6 ani au gratuitate la cazare
- copiii între 6 -14 ani – achită 50% din contravaloarea
biletului unui adult și li se asigură pat suplimentar,
- copiii peste 14 ani achita biletul integral și li se asigură
pat suplimentar

VATRA DORNEI
HOTEL CAROL
****

OFERTA “HAI LA BĂI”
2014
În perioada 15.05.2014 – 15.12.2014, Hotel Carol**** –
Vatra Dornei vă oferă posibilitatea petrecerii unei vacanţe de
sănătate în plin sezon, la un preţ avantajos indiferent de vârstă,
astfel:

Tarif: 750 lei/pers./sejur
Oferta cuprinde:
 6 nopţi cazare cu pensiune completa – meniu fix;
 5 zile tratament câte 2 proceduri electroterapie/zi, sau la
alegere 5 sedinţe de masaj parţial/persoana/sejur;
 Copiii până la 12 ani beneficiază de gratuitate la cazare în
camera parinţilor, iar pentru masă se achită 87 lei pentru
întreg sejurul (14,50 lei/zi);
 Copiii peste 12 ani achită pachetul întreg.

STAŢIUNEA: VATRA DORNEI
HOTEL: DORNA***/****

PERIOADA: 15.06.2014-31.08.2014

TARIF/PERS./SEJUR 7 NOPȚI
ACCES SPA
15.06.2014-31.07.2014
CAZARE DBL 3***

01.08.2014-31.08.2014

CAZARE DBL4****

CAZARE DBL 3***

CAZARE DBL4****

PACHET
CAZARE
CU
MD+TR

PACHET
CAZARE
CU
DP+TR

PACHET
CAZARE
CU
MD+TR

PACHET
CAZARE
CU
DP+TR

PACHET
CAZARE
CU MD

PACHET
CAZARE
CU DP

PACHET
CAZARE
CU MD

PACHET
CAZARE
CU DP

830

1198

864

1232

820

1157

919

1259

Hotel Dorna**** este situat în centrul stațiunii Vatra Dornei, la baza partiei Parc. Pune la dispoziție 40 spații de cazare
dotate modern.
Camerele clasificate la standardul de 3* au dotarea celor de 4*, diferența dintre cele două tipuri de camere o face spațiul și
mărimea camerei.
Centru Wellenss & SPA pune la dispoziție o piscină încălzită, saună umedă, saună uscată, sala de fitness.
Restaurantul are o capacitate de 120 locuri.
MASA
MD – mic dejun (30 lei/zi/pers.)
DP – demipensiune ( mic dejun și cină sau pranz de 50 lei/zi/pers.)
TRATAMENT BALNEAR: TR
Se pot trata afecțiuni reumatismale și articulare, cardiovasculare, boli asociate, metabolice și de nutriție, pareze și paralizii,
varice, depresii, nevroze, surmenaj fizic și intelectual sau boli profesionale.
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
0-6 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, nu se asigură pat suplimentar, trebuie declarați chiar dacă au gratuitate.




6 ani (împliniți) – 14 ani : se va achita 30% din valoarea unui loc de cazare la care se adaugă mic dejun ( integral),
se asigură pat suplimentar.
14 (împliniți) – 18 ani se va achita 50% din c/v unui loc de cazare și MD integral, se asigură pat suplimentar.

