
 

 

 

 

  

 

 

  

 

AMARA 

Amplasare : este situata in zona centrala a Baraganului, pe malul de nord-vest al lacului Amara, la 7 km de orasul 

Slobozia, la o altitudine de 30 m. 

Climat : continental de stepa, cu veri caduroase si ieni reci.Temperatura medie anuala este de 10,3 grade 

celsius.Precipitatiile sunt reduse.Iarna predomina vanturile din nord-est, caracteristic fiind crivatul. 

Factori naturali de cura : apa lacului Amara, care contine sulfat de magneziu, sulfat si clorura de sodiu, ceea ce ii 

confera gustul amar ; namolul sapropelic este negru, unsuros sarat, are miros foarte puternic de hidrogen sulfurat. 

Indicatii terapeutice : afectiuni al aparatului locomotor, afectiuni neurologice periferice, afectiuni ginecologice, 

afectiuni asociate. 

Tipuri de proceduri : bai cu namol si impachetari cu namol, aplicatii de cataplasme cu namol rece, cure interne cu 

ape minerale, electroterapie, cura de teren si gimanstica medicala, aerohelioterapie. 

Atractii turistice : parc dendrologic ; partide de pescuit, echiatie  in parcul  de distractii hermes ; Slobozia :Muzeul 

judetean, Centrul cultural ,,Ionel Perlea’’, excursii in Lunca Ialomitei, Padurea suditi, Crangul Frumos, Padurea 

Buiesti. 

 

 HOTEL LEBADA 3* 
  

Tarife standard si Oferte Speciale: 

01.04-31.12.2019 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Cazare  - loc in  camera standard/noapte 80 144 

Cazare  - loc in camera standard/noapte cu mic dejun inclus 95 171 

Cazare – loc in camera standard/noapte cu pensiune completa 135 243 

Cazare – loc in camera standard/noapte cu pensiune completa si tratament 175 315 

Oferta ,,O saptamana la Amara’’: 6 nopti cazare – loc in camera dubla, masa pensiune 

completa (meniu fix) si tratament 5 zile 
755 - 

Oferta ,,Sanatate la Hotel Lebada’’: 9 nopti cazare – loc in camera dubla, masa pensiune 

completa (meniu fix) si tratament 7 zile 
995 - 

Oferta ,,Relaxare, tratament si soare la Amara’’: 12  nopti cazare – loc in camera dubla, 

masa pensiune completa (meniu fix) si tratament 9 zile 
1195 - 

 

BAIA MARE 

Baia Mare este municipiul de reședință al județului Maramureș, Transilvania, România, format din localitățile 

componente Baia Mare (reședința), Blidari, Firiza și Valea Neagră. Orașul este situat în depresiunea Baia Mare, pe 

cursul mijlociu al râului Săsar, la poalele Munților Gutâi. 
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Cele mai importante centre miniere ale județului Maramureș sunt localizate în teritoriile ce înconjoară orașul Baia 

Mare. Regiunea este cunoscută nu doar pentru bogățiile subterane, ci și pentru împrejurimile care conferă o 

frumusețe aparte locului. Plasat în mijlocul cursului râului Săsar, într-o arie a unei depresiuni la înălțimea medie de 

194 metri deasupra nivelului mării, orașul Baia Mare permite accesul către niște rute montane precum Ignișul (1307 

m), Mogoșa (1246 m), Gutâi (1443 m), Creasta Cocoșului (1428 m), etc. Pe lângă importanța lor minieră, unele 

locuri precum, Izvoare și Mogoșa sunt cunoscute pentru potențialul lor turistic, atât vara cât și iarna. 

   

  HOTEL MARA 3* 
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                      Tarife in lei/camera/zi 

Tip camera 
2019 

Cazare cu MD Cazare cu MD si acces Spa Sanosphere 

DBL 220 230 

SGL 180 188 

Garsoniera 265 285 

APT 308 320 

  

 

BAILE  FELIX 

Descriere statiune:Cea  mai mare si mai cunoscuta statiune balneara din Romania, premiata international pentru 

apele sale termale inca de acum un secol, se repozitioneaza astazi pe harta serviciilor turistice ale continentului. 

Baile Felix, de 30 de ani prezenta pe piete tinta externe precum Germania, Austria, Israel sau alte tari nordice, este 

destinatia potrivita pentru tratament, intretinere, agrement dar si pentru intalniri de afaceri. Oferta programelor de 

tratament si de intretinere combina perfect metode moderne si traditionale in complexele balneare dotate cu 

aparatura de ultima generatie. 

Datorita apei termale si bio-climatului de crutare, tratamentul si baile (chiar in aer liber), sunt posibile tot timpul 

anului. Strandurile Apollo si Felix, recent renovate, dispun de bazine cu apa termala operationale 12, respectv 5 luni 

din an.  

Cea mai moderna baza de tratament si wellness dintr-o  statiune balneara romaneasca, cu echipamente medicale noi 

furnizate de lideri in domeniu, functioneaza din primavara 2007 in Complexul International.  

Amplasament geografic: Statiunea este situata la altitudinea de 140m, in partea de nord-vest a Romaniei, in 

Campia Crisurilor,judetul Bihor,  la zona de contact cu extremitatea vestica a dealurilor de la poalele Muntilor 

Padurea Craiului Cel mai apropiat oras si aeroport este Oradea (la 9 km). 

Climat : adapostita de coline impadurite, are un climat sedativ, continental moderat, cu caracter de crutare ; ierni 

blande si veri lipsite de calduri excesive.Temperatura medie anuala este de 10.6 grade celsius.Precipitatiile 

reduse(650 mm anual), vanturile slabe si predominante din nord si S-E, temperaturi vara de 22 grade C si iarna de 

10 grade C. 

Factori naturali de cura: Ape minerale termnale, cu o temperatura cuprinsa intre 41-49 grade C, si o mineralizare 

totala in jur de 1g/l. Din punct de vedere al compozitiei chimice, ele sunt bicarbonate, sulfate, calcice, sodice, 

silicoase, oligominerale; namolul terapeutic fosil este folosit sub forma de impachetari sau bai; bioclimat de crutare, 

cu nuante excitante. 

Atractii turistice: Baile Felix se arata ca o reconfortanta oaza de verdeata ; lac termal cu nuferi, rezervatie naturala 

botanica ; Oradea :Muzeul Tarii Crisurior, Catedrala romano-catolica. Pestera Ursilor (86 km de Oradea), Baile 1 

Mai (2 km de Baile Felix), Stana de Vale, Pesterile din muntii Apuseni, Biharea (vestigiile cetatii Biharea, centru 

politic al voievodatului lui Menumorut; sec. X). 

Sarbatori folclorice:Festivalul cantecului, portului si dansului popular bihorean (anual, in luna Iulie, la Baile Felix), 

Targul de la Vama Sarii (anual, in Iunie, in Comuna Vadu Crisului). 

Indicatii terapeutice: Afectiunii reumatismale inflamatorii (poliartrita reumatoida, spondilita anchilozanta, stari 

dupa reumatism articular acut); afectiuni reumatismale degenerative (spondiloza cervicala, dorsala si lombara 

insotita sau nu de cervicobrahialgii, lomsciatalgii, artroze, poliartroze); afectiuni reumatismale abarticulare 

(tendinoze, tendomioze, periartrita scapulohumerala etc.); afectiuni postraumatice (redori articulare postraumatice, 

stari dupa operatii pe articulatii, muschi si oase, stari dupa fracturi, entorse, luxatii); afectiuni neurologice centrale si 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Metri_deasupra_nivelului_m%C4%83rii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Igni%C8%99


 

 

periferice (hemipareze la minimum 6 luni de la data aparitiei, parapareze la minimum 3 luni dupa mielite, dupa 

operatii de maduva, dupa traumatisme vertebrale, diverse pareze si paralizii); afectiuni ginecologice (metroanexite 

cronice, tulburari minore de pubertate sau de menopauza); afectiuni asociate (boli metabolice si de nutritie, boli 

endocrine). 

Contraindicatii: Boli infecto-contagioase, boli venerice, tumori maligne, hemoragii, boli psihice. 

Tipuri de proceduri si instalatii de tratament: Instalatii pentru bai calde cu apa minerala termala in cazi si bazine, 

cu posibilitati de kinetoterapie si elongatii subacvale; instalatii pentru aplicatii calde cu namol, instalatii pentru 

tratamente ginecologice cu ape minerale termale si namol cald; buvete pentru cura interna cu apa minerala; instalatii 

complexe de electro si hidro terapie; instalatii cu aerosoli si hidroterapie; instalatii de aerosoli si inhalatii; bazine in 

aer liber cu apa minerala termala, unele cu functionare permanenta, indiferent de anotimp; Sali de gimnastica 

medicala; masaj medical, bai de lumina, sauna, cosmetica. 

 

 

 

Baile Felix – Oferta Standard 2019 
 

Hotel International 4* 

Tarife  lei / persoană/noapte Perioade 

Tip serviciu 03.01-31.03 01.04-14.06 15.06-15.09 

16.10-27.12 16.09-15.10 

  Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

SEJUR > 5 zile  FARA TRATAMENT 

demipensiune 269 316 252 348 - - 

pensiune completa 285 369 305 402 354 451 

Pat suplimentar cu demipensiune / copii 

intre 2-11.99 

120 130 178 

Pat suplimentar cu pensiune 

completa/copii intre 2-11.99 

156 165 178 

Pat suplimentar cu demipensiune / copii  

intre 12-17.99 

170 180 252 

Pat suplimentar cu pensiune 

completa/copii intre 12-17.99 

224 233 252 

Cazare cu demipensiune copii <12 ani 

fara pat suplimentar 

57 

Cazare cu pensiune completa copii <12 

ani  fara pat suplimentar  

93 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI) 



 

 

demipensiune si tratament 280 356 299 386 - - 

pensiune completa si tratament 334 410 353 440 380 485 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI) 

demipensiune si tratament 280 356 299 386 - - 

pensiune completa si tratament 333 410 353 439 380 485 

 

 

Hotel Termal 3* 

Tarife  lei / persoană/noapte Perioade 

Tip serviciu 03.01-31.03 01.04-14.06 15.06-15.09 

16.10-27.12 16.09-15.10 

  Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

SEJUR > 5 zile  FARA TRATAMENT 

demipensiune 201 271 218 297 255 358 

pensiune completa 248 318 265 344 303 405 

Pat suplimentar cu demipensiune / 

copii intre 2-11.99 

103 111 130 

Pat suplimentar cu pensiune 

completa/copii intre 2-11.99 

133 142 161 

Pat suplimentar cu demipensiune / 

copii  intre 12-17.99 

150 158 177 

Pat suplimentar cu pensiune 

completa/copii intre 12-17.99 

197 205 225 

Cazare cu demipensiune copii <12 ani 

fara pat suplimentar 

50 

Cazare cu pensiune completa copii <12 

ani  fara pat suplimentar  

81 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI) 

demipensiune si tratament 227 291 241 315 277 370 

pensiune completa si tratament 275 339 289 362 324 417 



 

 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI) 

demipensiune si tratament 251 315 265 339 301 393 

pensiune completa si tratament 298 362 313 386 348 441 

 

 

 

Hotel Nufărul 3* 

Tarife  lei / persoană/noapte Perioade 

Tip serviciu 03.01-31.03 01.04-14.06 15,06-15,09 

16.10-27.12 16.09-15.10 

  Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

SEJUR > 5 zile FARA TRATAMENT 

dempensiune - fara balcon 184 245 195 262 - - 

pensiune completa  - fara balcon 232 292 243 309 273 360 

pat suplimentar cu demipensiune - fara balcon 

copii intre 2-11,99 ani 

94 99 - 

Pat suplimentar cu pensiune completa - fara 

balcon copii intre 2-11,99 ani 

125 130 143 

Pat suplimentar cu demipensiune - fara balcon 

copii intre 12-17,99 ani 

142 146 - 

Pat suplimentar cu pensiune completa - fara 

balcon copii intre 12-17,99 ani 

189 194 213 

dempensiune - cu balcon 201 271 218 297 - - 

pensiune completa  - cu balcon 249 318 265 345 296 395 

Pat suplimentar cu demipensiune - cu balcon 

copii intre 2-11,99 ani 

103 111 - 

Pat suplimentar cu pensiune completa - cu 

balcon copii intre 2-11,99 ani 

133 142 154 

Pat suplimentar cu demipensiune - cu balcon 

copii intre 12-17,99 ani 

150 158 - 

Pat suplimentar cu pensiune completa - cu 197 206 224 



 

 

 

  

Hotel Poienita 3*  

Tarife lei/persoană/noapte Perioade 

Tip serviciu 03.01-31.03 01.04-14.06 15.06-15.09 

16.10-27.12 16.09-15.10 

  Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera SGL 

SEJUR > 5 zile  FARA TRATAMENT 

demipensiune 152 200 161 214 203 278 

pensiune completa 197 245 181 259 248 323 

Pat suplimentar cu demipensiune / 

copii intre 2-11.99 ani 

85 89 106 

Pat suplimentar cu pensiune 

completa/copii intre 2-11.99 ani 

116 120 137 

balcon copii intre 12-17,99 ani 

Cazare cu demipensiune copii <12 ani fara pat 

suplimentar 

50 

Cazare cu pensiune completa copii <12 ani  

fara pat suplimentar  

81 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI) 

demipensiune si tratament - fara balcon 212 266 221 282 - - 

pensiune completa si tratament - fara balcon 259 314 269 329 297 375 

demipensiune si tratament - cu balcon 227 291 241 315 - - 

pensiune completa si tratament - cu balcon 275 339 289 362 317 408 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI) 

dempensiune si tratament - fara balcon 235 290 245 305 - - 

pensiune completa si tratament - fara balcon 283 338 292 353 321 399 

demipensiune si tratament - cu balcon 251 315 265 339 - - 

pensiune completa si tratament - cu balcon 298 362 313 386 341 431 



 

 

Pat suplimentar cu demipensiune / 

copii  intre 12-17.99 ani 

118 123 148 

Pat suplimentar cu pensiune 

completa/copii intre 12-17.99 ani 

163 168 193 

Cazare cu demipensiune copii <12 

ani fara pat suplimentar 

50 

Cazare cu pensiune completa copii 

<12 ani  fara pat suplimentar  

81 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI) 

demipensiune si tratament 175 219 183 232 222 290 

pensiune completa si tratament 220 265 228 277 267 335 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI) 

demipensiune si tratament 199 242 207 256 246 314 

pensiune completa si tratament 244 288 252 301 291 359 

 

 

 

Hotel Mures 2*  

Tarife lei/persoană/noapte Perioade 

Tip serviciu 03.01-31.03 01.04-14.06 15.06-15.09 

16.10-27.12 16.09-15.10 

  Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera SGL 

SEJUR > 5 zile  FARA TRATAMENT 

demipensiune 136 177 144 190 168 227 

pensiune completa 177 219 186 232 210 269 

Pat suplimentar cu demipensiune / 

copii intre 2-11.99 ani 

70 75 84 

Pat suplimentar cu pensiune 

completa/copii intre 2-11.99 ani 

94 99 107 

Pat suplimentar cu demipensiune / 

copii  intre 12-17.99 ani 

106 111 125 



 

 

Pat suplimentar cu pensiune 

completa/copii intre 12-17.99 ani 

148 152 167 

Cazare cu demipensiune copii <12 

ani fara pat suplimentar 

41 

Cazare cu pensiune completa copii 

<12 ani  fara pat suplimentar  

65 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI) 

demipensiune si tratament 157 195 164 206 187 240 

pensiune completa si tratament 199 237 206 247 228 282 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI) 

demipensiune si tratament 175 213 182 224 205 258 

pensiune completa si tratament 216 254 224 265 246 299 

 

Tarifele includ urmatoarele servicii: 

 cazare si masa conform tipului de sejur ales; 

 acces la piscine si la sala de fitness pentru hotelurile de 3* si 4* (turistii cazati la Hotel Nufarul au acces la 

piscinele de la Hotel Termal); 

 

Nota: 

 tarifele includ TVA; 

 tarifele sunt valabile doar pentru turistii romani; 

 taxa de promovare turistica, care reprezinta 1% din valoarea primei nopti de cazare, nu este inclusa 

in pret si se achita, separat, la receptia hotelului. 

 pentru copiii pana la 12 ani se achita serviciile de masa 

 Copiii cu varsta peste 12 ani sunt obligati la pat suplimentar si masa (tarif adulti); 

 turistii sositi la tratament (cu exceptia celor cazati la hotel International) trebuie sa prezinte medicului din 

hotel dovada de asigurat (adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie) si Bilet de Trimitere pentru 

Servicii Medicale in sistemul Asigurarilor Sociale de Sanatate, in caz contrar vor achita la receptie 

diferenta valorii serviciilor medicale pentru turistii neasigurati; 

 tratamentul balnear se acorda pentru minimum 5 zile si include: 

o 1 consultatie medicala initiala; 

o 3 proceduri/zi (cu exceptia zilelor de sambata, duminica si a sarbatorilor legale - procedurile 

corespunzatoare zilelor exceptate se reprogrameaza in zilele lucratoare); 

 NU se acorda mai putine zile de tratament decat sejurul; 

 Reduceri : Turistii cazati la hotel Mures 2* si Poienita 3* beneficiaza si de tarife preferentiale pentru o 

singura intrare pe zi. Turistii cazati la toate hotelurile SC.Turism Felix pot beneficia de bilete cu doua 

intrari pe zi la Strand Apollo –Felix pentru adulti si pentru copii.Biletele se achita la receptia 

hotelurilor. 

 Gratuitati : La hotelurile de 4* si 3* (exclus Hotel Poienita 3*) tarifele includ : acces la 

piscine,sezlong gratuit,sala de fitness si sauna.Turistii cazati la Hotel Nufarul beneficiaza de aceleasi 

servicii  la Hotel Termal. 

 In sezon – este deschisa piscina exterioara pentru copii la Hotel International si Hotel Termal. 

 Se organizeaza petreceri si seri tematice in restaurantele hotelurilor. 

 Divertisment (aquagym,aquazumba,jocuri si activitati pentru copii),concursuri de volei,fotbal,petreceri 

cu spuma la piscine si stranduri. 

 serviciile suplimentare solicitate se achita la receptia hotelurilor: proceduri de tratament, wellness, etc.; 



 

 

 micul dejun este inclus in cazare si se serveste in sistem bufet la hotelurile:  International, Termal, 

Nufarul, Poienita si Mures; 

 ATENTIE ! in perioada de SEZON (15.06 – 15.09), demipensiunea ( obligatoriu mic dejun si cina) se 

serveste in sistem bufet suedez pentru hotelurile:Termal, Poienita, Mures, iar dejunul de la 

pensiunea completa se serveste a la carte pe baza fisei de cont;  

 NOU!!! In perioda de SEZON (15.06- 15.09.2019) la hotelurile International si Nufarul  serviciile de 

masa sunt obligatorii cu pensiune completa ( mic dejun, dejun si cina sunt servite in sistem bufet 

suedez)          

  Nu se accepta derogari de la acest sistem de servire a mesei .  

 In perioada de sezon (15.06 – 15.09), valoarea neta a mesei din pachetele cu demipensiune (exclusiv mic 

dejun) cu servire in sistem bufet suedez , este: 

o 55 lei / hotel International  

o 50 lei / hotel Termal, hotel Nufarul si hotel Poienita  

o 38 lei / hotel Mures 2* 

 Mesele pentru copiii cu varstele intre 2- 11.99 : 

o 30 lei / hotel International  

o 26 lei / hotel Termal , hotel Nufarul si Poienita 

o 20 lei / hotel Mures  

 Mesele pentru copiii cu varstele intre 12- 17.99 : 

o 55 lei / hotel International  

o 50 lei / hotel Termal, hotel Nufarul si hotel Poienita  

o 38 lei / hotel Mures 2* 

 In perioada de sezon (15.06 – 15.09), valoarea neta suplimentara a  mesei suplimentare din pachetele cu 

pensiune completa (exclusiv mic dejun), este: 

o 45 lei / hotel International  

o 45 lei / hotel Nufarul 

o 40 lei / hotel Termal 

o 38 lei / hotel Poienita 3* 

o 35 lei / hotel Mures 2* 

 Mesele pentru copiii cu varstele intre 2- 11.99 : 

o 30 lei / hotel International  

o 26 lei / hotel Termal ,Nufarul si Poienita. 

o 20 lei / hotel Mures 2* 

 Mesele pentru copiii cu varstele intre 12- 17.99 : 

o 45 lei / hotel International  

o 40 lei / hotel Termal, Nufarul 

o 38 lei / hotel Poienita 3* 

o 35 lei / hotel Mures 2* 

o Aceste valori se vor regasi in fisa cont a turistului in functie de hotelul ales. 

 In perioadele 03.01-14.06 si 16.09-27.12, valoarea neta a unei mese principale (exclusiv mic dejun) este de: 

o 45 lei / hotel International  

o 45 lei / hotel Nufarul 

o 40 lei / hotel Termal 

o 38 lei / hotel Poienita 3* 

o 35 lei / hotel Mures 2* 

 Mesele pentru copiii cu varstele intre 2- 11.99 : 

o 30 lei / hotel International  

o 26 lei / hotel Termal ,Nufarul si Poienita. 

o 20 lei / hotel Mures 2* 

 Mesele pentru copiii cu varstele intre 12- 17.99 : 

o 45 lei / hotel International  

o 40 lei / hotel Nufarul 

o 40 lei / hotel Termal 

o 38 lei / hotel Poienita 3* 

o 35 lei / hotel Mures 2* 

 

 In functie de recomandarile medicului din hotel se pot asigura meniuri specifice pentru cei ce sufera de 

anumite afectiuni; 



 

 

 

Gratuitati: 

 pentru copiii de pana la 2 ani se acorda gratuitate la cazare si masa 

 pentru copiii de la 2 la 12 ani, cazati in camera cu parintii, se acorda gratuitate la cazare (in cazul in care nu 

se solicita pat suplimentar).Masa se incaseaza la tarif copii; 

 pentru copiii de peste 12 ani se incaseaza pat suplimentar+masa -tarif adulti; 

 al doilea copil gratuitate la cazare – se incaseaza masa in functie de varsta copilului. 

 

Conditii de valorificare: 

 NU se accepta la decontare vouchere nenominale. NU sunt luate in considerare rezervarile fara 

numele turistului 

 neprezentarile se factureaza la valoarea integrala a pachetului pe baza comenzii 

 orice modificare a voucherului se considera anulare a comenzii initiale si presupune facturarea 

integrala a serviciilor anulate, urmata de facturarea noii comenzi; 

 

 

Baile Felix – Inscrieri Timpurii 2019 
 

Hotel International 4* 

 

Tarife  lei / persoană/noapte Perioade 

Tip serviciu 03.01-31.03 01.04-14.06 15.06-15.09 

16.10-27.12 16.09-15.10 

  Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

SEJUR > 5 zile  FARA TRATAMENT 

demipensiune 218 297 237 329 - - 

pensiune completa 270 349 289 380 317 425 

Pat suplimentar cu demipensiune / copii 

intre 2-11.99 

112 122 - 

Pat suplimentar cu pensiune 

completa/copii intre 2-11.99 

147 158 168 

Pat suplimentar cu demipensiune / copii  

intre 12-17.99 

160 171 - 

Pat suplimentar cu pensiune 

completa/copii intre 12-17.99 

213 223 240 

Cazare cu demipensiune copii <12 ani fara 

pat suplimentar 

58 

Cazare cu pensiune completa copii <12 ani  

fara pat suplimentar  

90 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI) 

demipensiune si tratament 264 335 334 416 - - 

pensiune completa si tratament 315 387 297 359 357 456 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI) 

demipensiune si tratament 263 335 334 416 - - 



 

 

pensiune completa si tratament 315 387 297 359 357 456 

 

 

Hotel Termal 3* 

 

Tarife  lei / persoană/noapte Perioade 

Tip serviciu 03.01-31.03 01.04-14.06 15.06-15.09 

16.10-27.12 16.09-15.10 

  Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera SGL 

SEJUR > 5 zile  FARA TRATAMENT 

demipensiune 190 255 204 280 239 336 

pensiune completa 236 300 250 326 285 382 

Pat suplimentar cu demipensiune / copii 

intre 2-11.99 

96 103 121 

Pat suplimentar cu pensiune 

completa/copii intre 2-11.99 

126 133 151 

Pat suplimentar cu demipensiune / copii  

intre 12-17.99 

142 149 168 

Pat suplimentar cu pensiune 

completa/copii intre 12-17.99 

188 195 214 

Cazare cu demipensiune copii <12 ani 

fara pat suplimentar 

49 

Cazare cu pensiune completa copii <12 

ani  fara pat suplimentar  

79 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI) 

demipensiune si tratament 214 274 228 296 260 348 

pensiune completa si tratament 260 320 274 342 306 394 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI) 

demipensiune si tratament 237 297 251 290 283 371 

pensiune completa si tratament 283 343 297 365 329 417 

 

 

 

Hotel Nufărul 3* 

 

Tarife  lei / persoană/noapte Perioade 

Tip serviciu 03.01-31.03 01.04-14.06 15.06-15.09 

16.10-27.12 16.09-15.10 

  Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

SEJUR > 5 zile FARA TRATAMENT 

dempensiune - fara balcon 174 230 183 246 - - 

pensiune completa  - fara balcon 220 276 228 292 258 339 

pat suplimentar cu demipensiune - fara balcon 

copii intre 2-11,99 ani 

88 92 - 



 

 

 

Hotel Poienita 3* 

 

Tarife lei/persoană/noapte Perioade 

Tip serviciu 03.01-31.03 01.04-14.06 15.06-15.09 

16.10-27.12 16.09-15.10 

  Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

SEJUR > 5 zile  FARA TRATAMENT 

demipensiune 144 188 151 202 191 261 

pensiune completa 187 233 195 246 235 305 

Pat suplimentar cu demipensiune / copii 

intre 2-11.99 ani 

80 84 99 

Pat suplimentar cu pensiune 

completa/copii intre 2-11.99 ani 

110 114 129 

Pat suplimentar cu demipensiune / copii  

intre 12-17.99 ani 

112 117 140 

Pat suplimentar cu pensiune 

completa/copii intre 12-17.99 ani 

156 161 184 

Cazare cu demipensiune copii <12 ani fara 

pat suplimentar 

49 

Cazare cu pensiune completa copii <12 

ani  fara pat suplimentar  

79 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI) 

demipensiune si tratament 165 206 172 217 209 273 

pensiune completa si tratament 209 250 216 261 253 317 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI) 

demipensiune si tratament 188 229 195 240 232 296 

pensiune completa si tratament 232 273 239 284 276 340 

 

Pat suplimentar cu pensiune completa - fara 

balcon copii intre 2-11,99 ani 

118 122 134 

Pat suplimentar cu demipensiune - fara balcon 

copii intre 12-17,99 ani 

134 139 - 

Pat suplimentar cu pensiune completa - fara 

balcon copii intre 12-17,99 ani 

180 185 202 

Cazare cu demipensiune copii <12 ani fara pat 

suplimentar 

49 

Cazare cu pensiune completa copii <12 ani  

fara pat suplimentar  

79 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI) 

demipensiune si tratament - fara balcon 200 251 208 265 - - 

pensiune completa si tratament - fara balcon 246 297 254 311 280 352 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI) 

dempensiune si tratament - fara balcon 223 274 231 288 - - 

pensiune completa si tratament - fara balcon 269 320 277 334 303 376 



 

 

 

Hotel Mures 2* 

 

Tarife lei/persoană/noapte Perioade 

Tip serviciu 03.01-31.03 01.04-14.06 15.06-15.09 

16.10-27.12 16.09-15.10 

  Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera SGL 

SEJUR > 5 zile  FARA TRATAMENT 

demipensiune 127 168 134 179 157 214 

pensiune completa 168 208 175 220 198 254 

Pat suplimentar cu demipensiune / 

copii intre 2-11.99 ani 

66 69 79 

Pat suplimentar cu pensiune 

completa/copii intre 2-11.99 ani 

89 92 102 

Pat suplimentar cu demipensiune / 

copii  intre 12-17.99 ani 

101 104 119 

Pat suplimentar cu pensiune 

completa/copii intre 12-17.99 ani 

141 145 159 

Cazare cu demipensiune copii <12 ani 

fara pat suplimentar 

39 

Cazare cu pensiune completa copii 

<12 ani  fara pat suplimentar  

62 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI) 

demipensiune si tratament 147 183 155 193 176 225 

pensiune completa si tratament 187 223 195 233 216 266 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI NEASIGURATI) 

demipensiune si tratament 164 200 172 210 193 243 

pensiune completa si tratament 205 240 213 251 233 283 

 

Tarifele includ urmatoarele servicii: 

 cazare si masa conform tipului de sejur ales; 

 acces la piscine si la sala de fitness pentru hotelurile de 3* si 4* (turistii cazati la Hotel Nufarul au acces la 

piscinele de la Hotel Termal); 

Nota: 

 Pentru programul de inscrieri timpurii sejurul este de minim 5 nopti de cazare. 

 agentiile au obligatia incasarii contravalorii serviciilor de masa pentru copiii pana la 12 ani; 

 Copiii cu varsta peste 12 ani sunt obligati la pat suplimentar si masa (tarif adulti); 

 turistii sositi la tratament (cu exceptia celor cazati la hotel International) trebuie sa prezinte medicului din hotel 

dovada de asigurat (adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie) si Bilet de Trimitere pentru Servicii 

Medicale in sistemul Asigurarilor Sociale de Sanatate, in caz contrar vor achita la receptie diferenta valorii 

serviciilor medicale pentru turistii neasigurati; 

 tratamentul balnear se acorda pentru minimum 5 zile si include: 

o 1 consultatie medicala initiala; 

o 3 proceduri/zi (cu exceptia zilelor de sambata, duminica si a sarbatorilor legale - procedurile 

corespunzatoare zilelor exceptate se reprogrameaza in zilele lucratoare); 

 NU se acorda mai putine zile de tratament decat sejurul; 

 Reduceri : Turistii cazati la hotel Mures 2* si Poienita 3* beneficiaza si de tarife preferentiale pentru o 

singura intrare pe zi. Turistii cazati la toate hotelurile SC.Turism Felix pot beneficia de bilete cu doua 



 

 

intrari pe zi la Strand Apollo –Felix pentru adulti si pentru copii.Biletele se achita la receptia 

hotelurilor. 

 Gratuitati : La hotelurile de 4* si 3* (exclus Hotel Poienita 3*) tarifele includ : acces la 

piscine,sezlong gratuit,sala de fitness si sauna.Turistii cazati la Hotel Nufarul beneficiaza de aceleasi 

servicii  la Hotel Termal. 

 In sezon – este deschisa piscina exterioara pentru copii la Hotel International si Hotel Termal. 

 Se organizeaza petreceri si seri tematice in restaurantele hotelurilor. 

 Divertisment (aquagym,aquazumba,jocuri si activitati pentru copii),concursuri de volei,fotbal,petreceri 

cu spuma la piscine si stranduri. 

 serviciile suplimentare solicitate se achita la receptia hotelurilor: proceduri de tratament, wellness, etc.; 

 micul dejun este inclus in cazare si se serveste in sistem bufet la hotelurile:  International, Termal, 

Nufarul, Poienita si Mures; 

 ATENTIE ! in perioada de sezon (15.06 – 15.09), demipensiunea ( obligatoriu mic dejun si cina) se 

serveste in sistem bufet suedez pentru hotelurile:Termal, Poienita, Mures, iar dejunul de la pensiunea 

completa se serveste a la carte pe baza fisei de cont;  

 NOU!!! In perioda de SEZON (15.06- 15.09.2019) la hotelurile International si Nufarul  serviciile de masa 

sunt obligatorii cu pensiune completa ( mic dejun, dejun si cina sunt servite in sistem bufet suedez)          

  Nu se accepta derogari de la acest sistem de servire a mesei .  

 In perioada de sezon (15.06 – 15.09), valoarea neta a mesei din pachetele cu demipensiune (exclusiv mic dejun) 

cu servire in sistem bufet suedez , este: 

o 55 lei / hotel International  

o 50 lei / hotel Termal, hotel Nufarul si hotel Poienita  

o 38 lei / hotel Mures 2* 

 Mesele pentru copiii cu varstele intre 2- 11.99 : 

o 30 lei / hotel International  

o 26 lei / hotel Termal , hotel Nufarul si Poienita 

o 20 lei / hotel Mures  

 

 Mesele pentru copiii cu varstele intre 12- 17.99 : 

o 55 lei / hotel International  

o 50 lei / hotel Termal, hotel Nufarul si hotel Poienita  

o 38 lei / hotel Mures 2* 

 In perioada de sezon (15.06 – 15.09), valoarea neta suplimentara a  mesei suplimentare din pachetele cu 

pensiune completa (exclusiv mic dejun), este: 

o 45 lei / hotel International  

o 45 lei / hotel Nufarul 

o 40 lei / hotel Termal 

o 38 lei / hotel Poienita 3* 

o 35 lei / hotel Mures 2* 

 Mesele pentru copiii cu varstele intre 2- 11.99 : 

o 30 lei / hotel International  

o 26 lei / hotel Termal ,Nufarul si Poienita. 

o 20 lei / hotel Mures 2* 

 Mesele pentru copiii cu varstele intre 12- 17.99 : 

o 45 lei / hotel International  

o 40 lei / hotel Termal, Nufarul 

o 38 lei / hotel Poienita 3* 

o 35 lei / hotel Mures 2* 

o Aceste valori se vor regasi in fisa cont a turistului in functie de hotelul ales. 

 In perioadele 03.01-14.06 si 16.09-27.12, valoarea neta a unei mese principale (exclusiv mic dejun) este de: 

o 45 lei / hotel International  

o 45 lei / hotel Nufarul 

o 40 lei / hotel Termal 

o 38 lei / hotel Poienita 3* 

o 35 lei / hotel Mures 2* 

 Mesele pentru copiii cu varstele intre 2- 11.99 : 

o 30 lei / hotel International  

o 26 lei / hotel Termal ,Nufarul si Poienita. 

o 20 lei / hotel Mures 2* 



 

 

 Mesele pentru copiii cu varstele intre 12- 17.99 : 

o 45 lei / hotel International  

o 40 lei / hotel Nufarul 

o 40 lei / hotel Termal 

o 38 lei / hotel Poienita 3* 

o 35 lei / hotel Mures 2* 

 In functie de recomandarile medicului din hotel se pot asigura meniuri specifice pentru cei ce sufera de anumite 

afectiuni; 

Gratuitati: 

 pentru copiii de pana la 2 ani se acorda gratuitate la cazare si masa 

 pentru copiii de la 2 la 12 ani, cazati in camera cu parintii, se acorda gratuitate la cazare (in cazul in care nu se 

solicita pat suplimentar).Masa se incaseaza la tarif copii; 

 pentru copiii de peste 12 ani se incaseaza pat suplimentar+masa -tarif adulti; 

 al doilea copil gratuitate la cazare – se incaseaza masa in functie de varsta copilului. 

 

Conditii de valorificare: 

Plata integrala a serviciilor se va face pana in ultima zi de operare a fiecarei oferte in parte. 

 Valorificarea ofertei: 

o pentru extrasezon - 03.01-31.03.2019 – perioada de valorificare este 07.11.2018 - 15.12.2018; 

o pentru sezon intermediar – 01.04-14.06.2019 – perioada de valorificare este 07.11.2018 - 15.02.2019; 

o pentru sezon – 15.06 – 15.09.2019 – perioada de valorificare este 07.11.2018 - 15.04.2019; 

o pentru sezon intermediar – 16.09-15.10.2019 – perioada de valorificare este 07.11.2018 - 15.08.2019; 

o pentru extrasezon – 16.10-27.12.2019 – perioada de valorificare este 07.11.2018 - 15.09.2019; 

 pentru anularea / renuntarea la pachetele de servicii confirmate si facturate, penalizarea este de 100 %. 

 

 

  

 Hotel Muncel **  

 

TRANZIT/ODIHNA – tarif/zi 29.03-15.06 și 16.10-

15.12 

16.06-15.07 și 16.09-

15.10 

16.07-15.09 

Loc în dbl 2* , Mic dejun -fișă cont-15 

lei 
73 93 108 

Loc în dbl 2* , Demipensiune - fișă 

cont-35 lei 
92 112 127 

Loc în dbl  2* , Pensiune completă- fișă 

cont-55 lei 
111 131 146 

 

 

TRATAMENT – tarif /zi 29.03-15.06 și 16.10-

15.12 

16.06-15.07 și 16.09-

15.10 

16.07-15.09 

Loc în dbl 2* , Demipensiune - fișă 

cont-35 lei 3 proceduri/ zi cu bilet de 

trimitere 
98 118 133 

Loc în dbl 2* , Pensiune completă- - fișă 

cont-55 lei  3 proceduri/ zi cu bilet de 

trimitere 
116 136 151 

 

 

ALTE SERVICII- tarif/zi 29.03-15.06 și 16.10-

15.12 

16.06-15.07 și 16.09-

15.10 

16.07-15.09 

Supliment Single - pentru toate tarifele 35 55 70 

 

 

PACHETE „SENIORI ACTIVI” 29.03-15.06 și 16.10-

15.12 

16.06-15.07 și 16.09-

15.10 

16.07-15.09 



 

 

Loc în dbl 2* , 7 nopti, Pensiune 

completă- - fișă cont-55 lei 18 proceduri/ 

5 zile cu bilet de trimitere 
777 917 1022 

Loc în dbl 2*, 10 nopți, Pensiune 

completă- - fișă cont-55 lei, 24 

proceduri/ 8 zile cu bilet de trimitere 
1090 1290 1440 

Loc îndbl 2*, 12 nopți, 

Pensiunecompletă- - fișă cont-55 lei, 30 

proceduri/ 10 zile cu bilet de 

trimitereBonus- o intrare la strand 

1284 1524 1692 

 

 

  

DECADA BALNEARA 29.03-15.06 și 16.10-15.12 

Loc în dbl 2*, 9 nopți,  Pensiune completă-meniu fix , 21 proceduri/ 7 zile cu bilet de 

trimitere 
880 

 

 

O SAPTAMANA DE REFACERE CU MIC DEJUN 29.03-15.06 și 16.10-

15.12 

Loc în  dbl 2*, 6 nopți, Mic dejun –meniu fix, 15 proceduri/ 5 zile cu bilet de trimitere 400 

 

O SAPTAMANA DE REFACERE CU DEMIPENSIUNE 29.03-15.06 și 16.10-15.12 

Loc în  dbl 2*, 6 nopți, Demipensiune-meniu fix , 15 proceduri/ 5 zile cu bilet de 

trimitere 
550 

 

 

INSCRIERI TIMPURII valabile până la 01.03.2019: 
 

Conditii de valorificare la oferta de Inscrieri timpurii: Serviciile se vor achita integral in 3 zile lucratoare de la 

data efectuarii rezervarii.  Locurile pentru aceasta oferta sunt limitate, fiind valabile pana in data de 01.03.2019. 

 

TRATAMENT – tarif /zi 29.03-15.06 și 16.10-15.12 

Loc în dbl 2* , Demipensiune - fișă cont-35 lei 3 proceduri/ zi cu 

bilet de trimitere 
90 

Loc în dbl 2* , Pensiune completă- fișă cont-55 lei 3 proceduri/ zi cu 

bilet de trimitere 
106 

 

PACHETE „SENIORI ACTIVI” 29.03-15.06 și 16.10-15.12 

Loc în dbl 2* , 7 nopti, Pensiune completă- fișă cont-55 lei 18 

proceduri/ 5 zile cu bilet de trimitere 
714 

Loc în dbl 2*, 10 nopți, Pensiune completă- fișă cont-55 lei, 24 

proceduri/ 8 zile cu bilet de trimitere 
1002 

Loc îndbl 2*, 12 nopți, Pensiunecompletă- fișă cont-55 lei, 30 

proceduri/ 10 zile cu bilet de trimitereBonus- o intrare la strand 
1181 

 

BAILE  GOVORA 

Descriere statiune:Govora este o statiune de importanta nationala deschisa in toate anotimpurile renumita pentru 

variatatea si caracterul terapeutic al proprietatilor apelor bogate in clor, sodiu, iod, brom, sulf (pentru cure externe) si 

cele hipotonice bogate in magneziu, calciu, putin sulf (pentru cure interne) cunoscute si utilizate inca din 1866. 

Statiunea poate primi peste 1400 turisti pe serie in tot timpul anului, din baza de agrement nelipsind terenurile de 

sport (fotbal si tenis) , sala de spectacole, discoteci si baruri. 

Amplasament geografic: Statiunea este situata la o altitudine de 360 m, in bazinul subcarpatic din nord-estul 

Olteniei, pe valea raului Hinta, la 20 km de Ramnicu Valcea. 



 

 

 Climat : continental moderat, cu influenta mediteraneeana cu veri racoroase si ierni blande.temperatura medie 

anuala este de 11,2 grade celsius.vanturile sunt foarte rare, iar regimul precipitatiilor este moderat – 800 mm/an. 

Factori naturali de cura: Ape minerale clorurate-sodice, iodurate, bromurate, sulfuroase, slab bicarbonatate, 

hipotone; Apele izvoarelor, slab mineralizate, sunt caracterzizate printr-o concentratie mica de hidrogen sulfurat si 

clor, bogate in bicarbonati ; namol mineral sapropelic de la Ocnele Mari; bioclimat de crutare. 

Atractii turistice:Parcul cu specii de plante specifice climatului mediteranean; Manastirea Horezu (1963); Pestera 

Pologragi; Manastirea Govora, Defileul Oltului Turnu-Rosu – Cozia; Muzeul satului valcean din Bujoreni. 

Indicatii terapeutice:    

Afectiuni respiratorii (astm bronsic, bronsite cronice, enfizem pulmonar, pneumopatii microbiene sau virale, rinite, 

sinuzite, faringite etc.); afectiuni degenerative (spondiloze, artroze, poliartroze); afectiuni reumatice articulare 

(tendonite, periatrite scapulohumerale); tratamentul disfunctiilor neurologice periferice si centrale (pareze 

usoare, sechele dupa poliomelite etc.); disfunctionalitati post-traumatice si boli asociate (ginecologice, 

endocrinologice, cardiovasculare, digestive, urinare),afectiuni neurologice periferice si centrale, afectiuni asociate 

Contraindicatii: Boli infecto-contagioase, boli venerice tumori maligne, hemoragii, sarcina incepand cu luna a 3-a, 

boli psihice, boli de natura tuberculoasa. 

Tipuri de proceduri si instalatii de tratament:Bai calde  cu ape minerale iodurate si sulfuroase, bai cu esenþa de 

brad, bai cu bioxid de carbon, impachetari cu namol cald , pneumoterapie,  aerosoli, electroterapie, 

hidroelectroterapie, kinetoterapie, masaj, masaj subacval,  cure interne cu apa minerala, cura de teren, solarium. 

Atractii turistice : colectia de arheologice si arta ’’Gheorghe Petre’’, manastirile Arnota, Bistrita, Turnu, 

Stanisoara, Cornetu, Govora, Horezu ; defileul Oltului : Turnu Rosu – Cozia.   

  

 Hotel PALACE   

TARIFE in lei/zi/camera si lei/zi/apartament; tarifele includ mic dejun 

 Perioada 

01.01 – 31.05.2019 si 15.09-31.12.2019 

 Camera DBL 4*  

        (2 persoane) 

Camera SGL 4*  

(1 persoana) 

APT 4* 

(2 persoane) 

Tarif tranzit 342 275 405 

Tarife pentru sejururi minim 5 nopti 270 213 320 

 
TARIFE in lei/zi/camera si lei/zi/apartament; tarifele includ mic dejun 

         Perioada 01.06-15.09.2019  Camera DBL 4*  

        (2 persoane) 

Camera SGL 4*  

(1 persoana) 

APT 4* 

(2 persoane) 

Tarif tranzit 387 313 460 

Tarife pentru sejururi minim 5 nopti 308 247 364 

  
TARIFE in lei/zi/camera si lei/zi/apartament; tarifele includ mic dejun 

 Perioada 

01.01 – 31.05.2019 si 15.09-31.12.2019 

 Camera DBL 3*  

        (2 persoane) 

Camera SGL 3*  

(1 persoana) 

APT 3* 

(2 persoane) 

Tarif tranzit 298 231 347 

Tarife pentru sejururi minim 5 nopti 230 180 270 

 
TARIFE in lei/zi/camera si lei/zi/apartament; tarifele includ mic dejun 

         Perioada 01.06-15.09.2019  Camera DBL 3*  

        (2 persoane) 

Camera SGL 3*  

(1 persoana) 

APT 3* 

(2 persoane) 

Tarif tranzit 342 275 405 

Tarife pentru sejururi minim 5 nopti 264 219 315 

  
Oferta ,,Balneoterapii de iarna’’ -  tarife in lei/pachet/persoana 

Perioada 13.01-30.04.2019 DBL 4* 

 

SGL 4* 

 Pachetul cuprinde: 5 nopti de cazare cu mic dejun, demipensiune/ persoana 

adulta (pranz sau cina cu meniu fix – prestabilit), consultatie medicala, 5 zile 

cura balneo (3 proceduri/ zi),acces spa (piscina, jacuzzi, sauna umeda, sauna 

cu infrarosu, hammam, kneipp) 

930 1221 



 

 

Oferta este valabila cu intrare duminica; In week-end baza de tratament este inchisa. Check-in dupa ora 14:00; 

Check-out pana la ora 12:00; Baza de tratament este deschisa de Luni pana Vineri intre orele 08:00 – 15:00;  

 

 BAILE  HERCULANE 

Descriere statiune:Statiunea Baile-Herculane este integrata în Parcul National Valea Cernei-Domogled, si are o  

pozitie deosebit de pitoreasca. Asezarea ei atractiva pe  fascinanta vale a Cernei, la o altidudine de 160 m, pe aceiasi 

paralela cu Nisa si Venetia, îi confera un climat agreabil, cu influente mediteraneene. Originea Bailor Herculane se 

întinde pe o durata de aproape doua milenii. Atestarea documentara a statiunii dateaza din anii 153 e.n., fapt 

consemnat într-o tabula votiva din bai : « Zeilor si divinitatilor apelor, Ulpius Secundinus, Marius Valens, 

Pomponius Haemus, lui Carus, Val, Valens, trimisi ca delegati romani sa asiste la alegerea în calitate de consul a 

fostului lor coleg Severianus, întorcîndu-se nevatamati, au ridicat acest prinos de recunostiinta… ». În perioada 

civilizatiei romane, statiunea de pe Valea Cernei a constituit un important punct de atractie pentru aristrocatia Romei 

antice. Împresionati de exceptionala putere tamaduitoare a apelor sacre de pe Valea Cernei, romanii sositi în Dacia 

le-au închinat un adevarat cult balnear sub semnul tutelar al lui Hercules. 

Amplasament geografic:  
Staţiunea este situată în partea de sud-vest a României, la o altitudine de 168 m, la 8 km distanţa de graniţa cu 

judeţul Mehedinţi şi doar 25 de km de frontiera cu Serbia pe superba vale impadurita a raului cerna, fiind 

descoperita si folosita de romani, incepand din 105-107 d. Hr.Izvoarele minerale de aici au fost denumite “Thermae 

herculi”. 

Climat: de tip depresionar, cu influente mediteraneene, temperatura medie 10,5 grade celsius. 

Factori naturali de cura:ape minerale izotermale şi hipertermale (38-60°C), slab radioactive, hipotone, cu diferite 

compoziţii chimice: sulfuroase, clorurate, calcice, sodice;  clorurate, sodice, calcice; oligominerale. Ionizarea 

negativa a aerului atinge in anumite zone peste 200 de ioni negativi pe cmc., ceea ce face sa creasca rezistenate 

generala a organismului si favorizeaza circulatia sanguina. 

Atractii turistice:Statiunea Semenic (40 km. de Resita) renumita pentru pârtii de schi, sporturi de iarna; Muzeul 

Dunarii din Moldova Noua, Muzeul Locomotivelor cu Abur în aer liber, Casa Memoriala General Dragalina din 

Caransebes; Excursii in Muntii Semenicului, Valea Cernei si Cheile Cernei; Orasul Drobeta Turnu Severin (Podul 

lui Traian, Muzeul Portile de Fier); excursie cu vaporul pe Dunare, orasul Targu Jiu; Manastirea Tismana; 

complexul Carstic Ponoare, statuia lui Hercule din bronz, baile Imperiale Romane, Baile Imperiale Austriece, gara 

Baile Herculane,  pestera Closani. 

Indicatii terapeutice:   

Boli ale aparatului locomotor (afectiuni reumatismale articulare degenerative, afectiuni reumatismale articulare 

inflamatorii, afectiuni reumatismale abrticulare, sechele dupa traumatisme ale aparatului locomotor ) afectiuni 

sistemului nervos periferic ( pareze, paralizii); afectiuni cronice ale aparatului respirator (bronsite, rinite, sinuzite, 

astm), afectiuni ginecologice cronice, diabet zaharat incipient, intoxicatii cu metale grele, boli digestive, afectiuni 

ale ochilor, sindrom supraponderal. 

Contraindicatii: Boli acute, tumori, T.B.C., epilepsie, tulburari psihice, sindrom hemoragic. 

Tipuri de proceduri si instalatii de tratament:Hidroterapie, electroterapie, masaj, recuperare functionala, cultura 

fizica medicala, acupunctura, tratamente geriatrice, cosmetica geriatrica, medicina traditionala chineza. 

Instalatii pentru bai cu ape minerale termale sulfuroase si cu ape minerale termale clorurosodice atat in vane, cat si 

in bazine, cu posibilitati de kinetoterapie; buvete pentru cura interna cu ape minerale; bazin cu ape minerale termale 

in aer liber; instalatii de aerosoli si inhalatii cu ape minerale; sali de gimnastica medicala, masaj medical; sauna. 

 

MINERVA GRAND HOTEL 4* 

                                                                                                                                                    Tarife in lei/zi/camera 

Perioada Tip camera 
Cazare cu mic dejun 

D-J V-S 

2019 

 

DBL 399 439 

SGL 369 409 

Suita 569 609 

Apartament 519 559 

 



 

 

 HOTEL DACIA 2*   

                                                                                                                                              Tarife in lei/zi/persoana 

TRANZIT/ODIHNA – tarif/zi 26.04-13.06 si 16.10-

30.11.2019 

14.06-15.07 si 16.09-

15.10.2019 

16.07-15.09.2019 

Loc în dbl 2* , Mic dejun – meniu fix 80 88 104 

Loc în dbl  2* , Pensiune completă- meniu fix  114 122 138 

 

 

TRATAMENT – tarif /zi 26.04-13.06 si 16.10-

30.11.2019 

14.06-15.07 si 16.09-

15.10.2019 

16.07-15.09.2019 

Loc în dbl 2* , Pensiune completă- meniu fix, 3 

proceduri/ zi cu bilet de trimitere 
119 127 143 

 

 

ALTE SERVICII- tarif/zi 26.04-13.06 si 16.10-

30.11.2019 

14.06-15.07 si 16.09-

15.10.2019 

16.07-15.09.2019 

Supliment Single - pentru toate tarifele 35 50 65 

Supliment loc în Apartament (minim 2 pers) 30 40 50 

 

PACHETE „SENIORI ACTIVI” 26.04-13.06 si 

16.10-30.11.2019 

14.06-15.07 si 

16.09-15.10.2019 

16.07-15.09.2019 

Loc în dbl 2* , 7 nopti, Pensiune completă-meniu fix , 

18 proceduri/ 5 zile cu bilet de trimitere 
798 854 966 

Loc în dbl 2*, 10 nopți, Pensiune completă-meniu fix, 

24 proceduri/ 8 zile cu bilet de trimitere 
1120 1200 1360 

Loc îndbl 2*, 12 nopți, Pensiunecompletă- meniu fix, 

30 proceduri/ 10 zile cu bilet de trimitere 
1320 1416 1608 

 

 

DECADA BALNEARA 26.04-13.06 si 16.10-30.11.2019 

Loc în dbl 2*, 9 nopți,  Pensiune completă-meniu fix, 21 proceduri/ 7 zile cu 

bilet de trimitere 
880 

 

 

 

 

 

 

INSCRIERI  TIMPURII valabile până la 01.03.2019 

 
Conditii de valorificare la oferta de Inscrieri timpurii: Serviciile se vor achita integral in 3 zile lucratoare de la 

data efectuarii rezervarii.  Locurile pentru aceasta oferta sunt limitate, fiind valabile pana in data de 01.03.2019.      

 
 

TRATAMENT – tarif /zi 26.04-13.06 si 16.10-30.11 

Loc în dbl 2* , Pensiune completă- meniu fix  3 proceduri/ zi cu bilet de 

trimitere 
109 

 

ALTE SERVICII- tarif/zi 26.04-13.06 si 16.10-30.11 

O SAPTAMANA DE REFACERE CU MIC DEJUN 26.04-13.06 si 16.10-30.11.2019 

Loc în  dbl 2*, 6 nopți, Mic dejun –meniu fix, 15 proceduri/ 5 zile cu bilet de 

trimitere 
400 



 

 

Supliment Single - pentru toate tarifele 32 

Supliment loc în Apartament (minim 2 pers) 27 

 

PACHETE „SENIORI ACTIVI” 26.04-13.06 si 16.10-30.11 

Loc în dbl 2* , 7 nopti, Pensiune completă- meniu fix, 18 proceduri/ 5 zile 

cu bilet de trimitere 
734 

Loc în dbl 2*, 10 nopți, Pensiune completă- meniu fix, 24 proceduri/ 8 zile 

cu bilet de trimitere 
1030 

Loc îndbl 2*, 12 nopți, Pensiunecompletă- meniu fix, 30 proceduri/ 10 zile 

cu bilet de trimitere 
1214 

 

 HOTEL DOMOGLED 3* 

 
TRANZIT/ODIHNĂ – 

tarif/zi 

03.01-18.04 și 

24.11-29.12 

19.04-13.06 și 

20.10-23.11 

14.06-15.07 și 

15.09-19.10 

16.07-14.09 

Loc îndbl 3*,  Mic dejun- bufet 

 -farabalcon 
78 95 110 121 

Loc îndbl 3* Mic dejun- bufet, 

-cu balcon 
83 100 115 126 

Loc în dbl  3* Pensiune 

completă-bufet,-fara balcon 
122 139 154 165 

Loc în dbl  3* , Pensiune 

completă-bufet-cu balcon 
127 144 159 170 

 

TRATAMENT– tarif/zi 03.01-18.04 și 

24.11-29.12 

19.04-13.06 și 

20.10-23.11 

14.06-15.07 și 

15.09-19.10 

16.07-14.09 

Loc în dbl 3* , Pensiune 

completă- bufet 3 proceduri/ zi 

cu bilet de trimitere- fara balcon 
127 144 159 170 

Loc în dbl 3* , Pensiune 

completă- bufet 3 proceduri/ zi 

cu bilet de trimitere- cu balcon 
132 149 164 175 

 

ALTE SERVICII- tarif/zi 03.01-18.04 și 

24.11-29.12 

19.04-13.06 și 

20.10-23.11 

14.06-15.07 și 

15.09-19.10 

16.07-14.09 

Supliment Single - pentru toate 

tarifele 
25 45 70 80 

Supliment apartament (minim 2 

persoane) 
50 60 70 80 

 

 

PACHETE „SENIORI ACTIVI” 03.01-18.04 și 

24.11-29.12 

19.04-13.06 și 

20.10-23.11 

14.06-15.07 și 

15.09-19.10 

16.07-14.09 

Loc în dbl 3*, 7 nopți, Pensiune 

completă - bufet,  18 proceduri/ 5 

zile cu bilet de trimitere- fara 

balcon 

854 973 1078 1155 

Loc în dbl 3*, 7 nopți, Pensiune 

completă - bufet,  18 proceduri/ 5 

zile cu bilet de trimitere- cu balcon 
889 1008 1113 1190 

Loc în dbl 3*, 10 nopți,  Pensiune 1200 1370 1520 1630 



 

 

completă - bufet,  24 proceduri/ 8 

zile cu bilet de trimitere fara 

balcon; bonus- 1 sedinta SPA 

Loc în dbl 3*, 10 nopți,  Pensiune 

completă - bufet,  24 proceduri/ 8 

zile cu bilet de trimitere cu balcon 

bonus- 1 sedinta SPA 

1250 1420 1570 1680 

Loc în dbl 3*, 12 nopți,  Pensiune 

completă - bufet,   30 proceduri/ 10 

zile cu bilet de trimitere- fara 

balcon; bonus-  2 sedinte SPA 

1416 1620 1800 1932 

Loc în dbl 3*, 12 nopți,  Pensiune 

completă - bufet,   30 proceduri/ 10 

zile cu bilet de trimitere- cu balcon 

bonus-  2 sedinte SPA 

1476 1680 1860 1992 

 

INSCRIERI TIMPURII valabile până la 01.03.2019 
 

 Conditii de valorificare la oferta de Inscrieri timpurii: Serviciile se vor achita integral in 3 zile lucratoare de la 

data efectuarii rezervarii.  Locurile pentru aceasta oferta sunt limitate, fiind valabile pana in data de 01.03.2019.      

 

 

TRATAMENT– tarif/zi 03.01-18.04 și 24.11-

29.12 

19.04-13.06 și 20.10-23.11 

Loc în dbl 3* , Pensiune completă- bufet 3 proceduri/ 

zi cu bilet de trimitere- fara balcon 
116 132 

Loc în dbl 3* , Pensiune completă- bufet 3 proceduri/ 

zi cu bilet de trimitere- cu balcon 
121 137 

 

ALTE SERVICII- tarif/zi 03.01-18.04 și 24.11-

29.12 

19.04-13.06 și 20.10-23.11 

Supliment single- pentru toate tarifele 23 41 

Supliment apartament (minim 2 persoane) 46 55 

 

PACHETE „SENIORI ACTIVI” 03.01-18.04 și 24.11-

29.12 

19.04-13.06 și 20.10-23.11 

Loc în dbl 3*, 7 nopți, Pensiune completă - bufet,  18 

proceduri/ 6 zile cu bilet de trimitere- fara balcon 
785 895 

Loc în dbl 3*, 7 nopți, Pensiune completă - bufet,  18 

proceduri/ 6 zile cu bilet de trimitere- cu balcon 
817 927 

Loc în dbl 3*, 10 nopți,  Pensiune completă - bufet,  

24 proceduri/ 8 zile cu bilet de trimitere 

- fara balcon 

bonus- 1 sedinta SPA 

1104 1260 

Loc în dbl 3*, 10 nopți,  Pensiune completă - bufet,  

24 proceduri/ 8 zile cu bilet de trimitere 

- cu balcon; bonus- 1 sedinta SPA 

1150 1306 

Loc în dbl 3*, 12 nopți,  Pensiune completă - bufet,   

30 proceduri/ 10 zile cu bilet de trimitere 

 fara balcon; bonus- 2 sedinte SPA 

1302 1490 

Loc în dbl 3*, 12 nopți,  Pensiune completă - bufet,   

30 proceduri/ 10 zile cu bilet de trimitere 

cu balcon ; bonus- 2 sedinte SPA 

1357 1545 

 



 

 

 HOTEL FERDINAND 3* 
  

CURA BALNEARA 6 nopti + 1 noapte gratis 

Perioada Loc in camera dubla Supliment camera single 

01.07-15.09.2019 1175 Ron 60 Ron 

01.03-30.06.2019 

16.09-23.12.2019 

985 Ron 60 Ron 

Cazare: 6 nopti + 1 gratis (mic dejun bufet) 

Masa: Demipensiune bufet (la cerere cu pensiune completa 35 lei/ persoana) 

Tratament: 18 proceduri medicale/ sejur 

Detalii pachet  Consultatia medicala acordata gratuit 

 Tratament: 3 proceduri/ zi, la recomandarea medicului specialist al hotelului 

dintre urmatoarele: 

hidroterapie de grup in piscina de tratament cu apa termosulfuroasa sau 

termosalina (functie de sezon), electroterapie (curenti interferentiali, curenti 

diadinamici, curenti TENS, curenti trabert, unde scurte, ultrasunete), aplicatii 

cu parafina, magnetoterapie. Toate procedurile se fac numai asistate de 

personalul specializat al hotelului. 

 Copilul pana la varsta de 6 ani cazat impreuna cu parintii beneficiaza de 

gratuitate la cazare si mic dejun. 

 

ODIHNA SI TRATAMENT (minim 4 nopti) 
Perioada Camera dubla Camera single Apartament 

01.03.-30.06.2019 210 Ron  175 Ron  350 Ron  

01.07-15.09.2019 230 Ron 190 Ron 370 Ron 

16.09-23.12.2019 210 Ron 175 Ron 350 Ron 

Cazare: Oferta valabila pentru cazare cu mic dejun inclus (sistem bufet) la minim 4 nopti  

Masa:  Pranz (in valoare de 35 lei/ zi/ persoana) 

 Cina (in valoare de 35 lei/ zi/ persoana) 

*Pranzul sau/ si cina se servesc in sistem bufet  

Tratament: 

         01.03.-30.06.2019 

        01.07 – 15.09.2019 

        16.09 – 23.12.2019 

 

4 proceduri medicale/ zi/ persoana 

  

          40 Ron/zi/persoana 

45 Ron/ zi/ persoana 

40 Ron/ zi/ persoana 

Detalii pachet:  Micul dejun este inclus in tariful de cazare 

 Masa (pranzul si/ sau cina) se servesc in sistem bufet 

 Tratament: 1 pachet tratament balnear include 4 proceduri/ zi, la 

recomandarea medicului specialist al hotelului dintre urmatoarele:  

 hidroterapie de grup in piscina de tratament cu apa termosulfuroasa sau 

termosalina (functie de sezon), electroterapie (curenți interferențiali, curenți 

diadinamici, curenți tens, curenți trabert, unde scurte, ultrasunete, 

magnetoterapie), aplicatii cu parafina. Toate procedurile se fac numai 

asistate de personalul specializat al hotelului. 

 Tarifele afişate includ TVA.  

 



 

 

SEJUR BALNEAR 
Perioada Loc in camera dubla Supliment camera single 

01.03- 30.06.2019 

16.09–23.12.2019 

970 Ron 30 Ron 

01.07–15.09.2019 1040 Ron 60 Ron 

Detalii pachet  Cazare: 6 nopti cu mic dejun sistem bufet 

 Demipensiune bufet (la cerere cu pensiune completa 35 lei/zi/ persoana) 

 Tratament 20 proceduri (4 proceduri/ zi: 2 electroterapie, 1 masaj 20 min, 1 

baie de sulf) 

 Copilul pana la varsta de 6 ani cazat impreuna cu parintii beneficiaza de 

gratuitate la cazare si masa. 

   

 

BAILE  OLANESTI 

Descriere statiune:Staţiunea Băile Olăneşti, perlă a staţiunilor vâlcene este situată în N – E Olteniei, jud.Vâlcea în 

depresiunea Getică de la poalele Carpaţilor Meridionali la o distanţă de 18 km de Rm. Vâlcea, de o parte si de alta a 

raului Olanesti, afluent al Oltului, la o altitudine de 450 m într-o zonă colinară cu păduri de foioase, având un climat 

sedativ de cruţare şi bogate resurse hidrominerale.               

Zestrea staţiunii Băile Olăneşti constă în îmbinarea în mod armonios a mai multor factori naturali de cură, şi anume: 

factorul climatic, relieful variat şi peisagistica şi factorul hidromineral. Bioclimatul sedativ – indiferent (de cruţare) 

este benefic, atât pentru vârstnici, cât şi pentru cei cu tare organice (bolnavi).Factorul hidromineral constă în cele 

peste 35 surse hidrominerale (30 izvoare şi 5 sonde), acestea dând posibilitatea tratării la Olăneşti a unei palete  largi 

de afecţiuni.Caracteristicile fizico – chimice a surselor hidrominerale din staţiune o dă prezenţa hidrogenului 

sulfurat, atribuind acestor izvoare calitatea de ape sulfuroase mixte cu o mineralizare foarte variată: oligominerale, 

hipotone, izotone, hipertone, mezotermale. 

Amplasament geografic: Baile Olanesti sunt amplasate de o parte si de alta a Paraului Olanesti (afluent al Oltului) 

intr-o depresiune intracolinara a Carpatilor Meridionali, la 18 km de Ramnicu Valcea. Altitudine: 450 m Climat: 

continental, cu ierni blande si veri racoroase. Se afla intr-o depresiune intracolinara a Carpatilor Meridionali, la o 

altitudine de 450m (de o parte si de alta a paraului Olanesti, afluent al Oltului) si la o distanta de 18 km de 

municipiul Ramnicu Valcea; statiunea Baile Olanesti se bucura de o deosebita faima.  

Depresiunea este deschisa spre sud. Spre nord si vest este inchisa de crestele calcaroase ale masivului Capatanei: 

Candoaia (1494 m), Stogul (1494 m), Caprareasa (1799 m), Vanturarita (1873 m) si Gera (1885 m).Olanestiul, are 

un climat placut (alt. 450 m), cu influente mediteraneene, caracterizat prin ierni blinde si veri racoroase, cu 

temperatura medie de +9 grade C, precipitatii moderate si nebulozitate scazuta, facandu-l accesibil orcarei varste, 

pentru ca apele sale minerale (mineralizare ridicata 2937-17862 mg%) , sulfuroase, clorurate, slab iodurate, 

bromurate, sodice, calcice, magnezice,unele oligominerale, alte hipotone si respectiv izotone, cu efecte deosebite 

intr-o gama larga de afectiuni si pentru ca, intervine si unul dintre organizatorii de turism, Baile Olanesti, cu 

constructiile in vechiul stil al arhitecturii oltenesti raspandite printre arbori seculaisi flori multicolore, ofera turistului 

un peisaj aparte, clipe de desfatare, o liniste desavarsita intrerupta in rastimp de trilul pasarilor, intr-un cuvant pentru 

ca sunt o oaza de sanatate si de adevarata poezie a naturii, a celor patru anotimpuri. 

Climat : continental, cu ierni blande si veri racoroase. Temperatura medie anuala este de 9 grade celsius. Vanturile 

sunt slabe, iar nebulozitatea este scazuta. 

Factori naturali de cura: Ape minerale sulfuroase, clorurate, slab iodurate, bromurate, sodice, calcice, magneziene, 

unele oligominerale (izv. Nr. 11, 12, 24), altele hipotone (izv. Nr. 5, 7, 8, 9, 10, 14) sau izotone (izv. Nr. 3, 19) – 

provenite din izvoare naturale; acestea sunt recomandate in cura interna; amplasament: izv. Nr. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14 - in Pavilionul I, pe valea Tisei; izv. Nr. 7, 15, 16, 19 - in Pavilionul II, pe malul drept al Paraului Olanesti; izv. 

Nr. 3, 5, 24, 30 - in Pavilioane proprii; ape minerale hipertone, sulfuroase, clorurate, sodice – provenite din foraje; 

acestea sunt recomandate in cura externa. Bioclimat sedativ indiferent (de crutare), caracterizat prin solicitarea 

foarte slaba a Sistemului Nervos Central si Vegetativ, precum si a glandelor cu secretie interna, favorizand o rapida 

aclimatizare a curantilor ce vin la tratament.  

Atractii turistice:Mănăstirile din Nordul Olteniei – Turnu: manastirea Dintr-un Lemn,  Bistrita, Turnu(1776), 

Stanisoara, Cornetu,Govora, Bistriţa, Arnota din Costeşti ctitorită în anul 1663 de Domnitorul Matei Basarab; 

Peştera Liliecilor, Peştera Polovraci, Peştera Muierii; centrul de olărit de la Horezu, defileul Oltului :Turnu Rosu – 



 

 

Cozia ; ramnicu valcea (muzee), Muzeul satului valcean din Bujoreni, drumetii in Muntii Capatani si Masivul Buila-

Vanturarita, cheile Bistritei valcene. 

Indicatii terapeutice:    

Afectiuni digestive: (esofagite, gastrite cronice hipoacide si hiperacide, duodenite cronice, ulcer cronic, 

enterocolopatii cronice nespecifice, stomac operat); afecţiuni renale şi ale căilor urinare (litiază renală neoperată 

sau operată, litiaza căilor urinare, pielonefrită cronică, glomerulonefrita cronică, cistită cronică); afecţiuni cronice 

ale ficatului şi căilor biliare : dischinezie biliară,colecistită cronică necalculoasă sau calculoasă (cu calculi 

nemobilizabili), tulburări după ficat operat (colecistoctemie), hepatită cronică stabilizată, pancreatită cronică; 

afecţiuni respiratorii (rinosinuzite cronice alergice, bronşita cronică astmatiformă, astm bronşic alergic, noxe 

profesionale, stări după pneumopatii microbiene netuberculoase sau virolice, bronşite cronice, traheobronşite 

cronice, bronsectazie); afecţiuni metabolice şi de nutriţie (diabet zaharat, dislipidemii, hiperuricemii, gută, 

obezitate); afecţiuni dermatologice (psoriazis, ihtioze incipiente, keratodermii eczeme cronice, neurodermite, 

dermatite seboreice, acnee, piodermite); afecţiun alergice de diferite etiologii (alimentare, medicamentoase 

bacteriologice) şi cu manifestări diferite (respiratorii, digestive, cutanate: urticarii cronice, prurituri, dermite alergice 

de contact, eczeme profesionale); boli profesionale ( intoxicaţii cu metale grele: Pb, Hg, As);  afecţiuni 

cardiovasculare (hipertensiune arterială stadiul 1 si stadiul ½, arteropatii periferice); afecţiuni asociate (afecţiuni 

reumatismale degenerative, afecţiuni reumatismale abarticulare, stări posttraumatice, osteoporoză, boli ale 

sistemului nervos periferic, pareze, paralizii, nevroză astenică); afecţiuni endocrine; afecţiuni ginecologice 

cronice. 
Contraindicatii:Afectiunile acute sau afectiunile cronice in stadiul de acutizare; Bolile infecto-contagioase; Bolile 

venerice,in perioada de contagiozitate; Starile casectice; Tumorile maligne; Hemoragiile repetate de orice natura; 

Sarcina incepand cu luna a-III-a ; Tulburarile psihice, epilepsie,narcomaniile,alcolismul cronic, toxicomaniile; 

Bolile sangelui si ale organelor hemato poetice ; Bolile parazitare. 

Tipuri de proceduri si instalatii de tratament: 

Buvete pentru cura interna cu apa minerala; instalatii pentru bai calde cu apa minerala; instalatii pentru inhalatii si 

aerosoli; instalatii complexe pentru electro-, hidro- si termoterapie; instalatii pentru irigatii vaginale cu apa minerala; 

masaj medical; sali de gimnastica medicala; de asemenea, se aplica un tratament pentru desensibilizare, in cazul 

bolilor alergice, prin injectii cu ape minerale sulfuroase. La Olanesti functioneaza un sanatoriu de copii profilat pe 

tratamentul afectiunilor hepato-biliare. 

 

HOTEL PARANG 2* 
  

Tarife standard si Oferte Speciale: 

01.04-31.05.2019 

si 

01.10-31.12.2019 

01.06.30.09.2019 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Cazare – loc in camera standard/noapte 55 99 60 - 

Cazare apartament/noapte 200 220 

Oferta ,,Zi Balneara’’: cazare loc in DBL, masa pensiune completa 

(dieta) si tratament 2 proceduri/zi – inclusiv cura de crenoterapie 

    155 - 160 - 

Oferta ,,Hai la bai’’: 6 nopti cazare – loc in camera dubla, masa 

pensiune completa (dieta) si tratament 2 proceduri/zi inclusiv cura de 

crenoterapie 

625 - - - 

Oferta ,,Sanatate la Hotel Parang’’: 9 nopti cazare – loc in camera dubla, 

masa pensiune completa (dieta) si tratament 2 proceduri/zi inclusiv cura 

de crenoterapie 

865 - - - 

Oferta ,,Seniori 55 plus’’: sejur de minim 6 nopti, tariful este pe 

zi/persoana si include cazare loc in dubla, masa pensiune completa 

9dieta) si tratament 2 proceduri/zi+ cura de crenoterapie 

95 - 115 - 

 

HOTEL OLANESTI 3* SI HOTEL FLORILOR 3* 
     OFERTA STANDARD  

                                                                                                                            Tarife in lei/zi/camera inclusiv  MD 



 

 

Tip camera/Perioada 07.01 – 14.04.2019 15.04 – 15.09.2019 16.09 – 20.12.2019 

SGL 165 253 187 

DBL 187 286 209 

APT 385 583 385 

Pat suplimentar cu MD 99 

 

 PACHET SOCIAL DE TRATAMENT MINIM 5 NOPTI 

                                                                                                                                                  Tarife in lei/zi/persoana  

TIP PACHET TIP CAMERA 07.01 – 14.04.2019 

MENIU FIX – INCLUDE CAZARE, P.C. MENIU FIX, 

CRENOTERAPIE, 1 CONULTATIE SI 2 PROCEDURI/ZI 

SGL 270 

DBL 171 

FISA CONT – INCLUDE CAZARE CU MD, DEJUN SI CINA FISA 

CONT DE 45 LEI/ZI/PERS, CRENOTERAPIE, 1 CONSULTATIE SI 

2 PROCEDURI/ZI 

SGL 281 

DBL 182 

  

BAILE TUSNAD 

Descriere statiune:Statiunea Tusnad a fost supranumita ,, Perla Ardealului” pentru decorul de o frumusete rara, 

aerul ozonat si seviciile de tratament de foarte buna calitate. Astazi, dupa o jumatate de secol de functionare ca 

statiune balneara, Tusnad isi mentine acest renume. Tusnad ramane o destinatie tentanta in orice anotimp iar in zilele 

cu vreme buna pentru excursii, merita vizitate obiectivele turistice din zona. 

Amplasament geografic: Băile Tuşnad sunt situate în partea sudică a depresiunii Ciucului, la o altitudine de 650 m, 

între munţii Harghita şi Bodoc, într-un splendid defileu al Oltului. Pozitia în teritoriu îi conferă un cadru deosebit de 

pitoresc, cu aer puternic ozonat, bogat în aerosoli răşinoşi şi ioni negativi care fac ca staţiunea să dispună de un 

bioclimat montan tonic, favorabil reconfortării psihice. Este situat în partea sudică a depresiunii Ciucului, între 

munţii Harghita şi Bodoc, în cheiurile Oltului, la o altitudine de 650 m. 

Climat : subalpin ; inconjurata de brazi, statiunea beneficiaza de aer curat, ozonat, bogat in aerosoli si ioni negativi. 

Factori naturali de cura: Ape minerale carbogazoase cloruro-sodice bicarbonate, mofete (emanatii naturale de 

bioxid de carbon, sau gaz uscat, cum este valorificat fenomenul in cura balneara la noi in tara; acest fenomen este 

unic in lume), bioclimat de tip subalpin stimulant, tonifiant; statiunea beneficiaza de aer curat, ozonizat si de un 

climat subalpin, instalatii moderne pentru bai minerale carbogazoase, aerosoli si instalatii, elecro si hidroterapie, 

masaj. 

Atractii turistice:Lacul Sf. Ana, singurul lac de origine vulcanica din tara, situat la 950 m altitudine; Ruinele cetatii 

dacice Piscul Cetatii; Rezervatia naturala Piatra Soimului; Biserica franciscana in stil baroc din Sumuleu, care detine 

una din cele mai mari instalatii de orga din Ardeal; Lacul Rosu (115 km); Cheile Bicazului; excursii in orasele 

cetatilor Bran, Sihisoara; Tinovul Mohos (1056 m altitudine); Stanca Soimilor (848 m altitudine); Siculeni 

(monumentul Szekler); Toplita (manastirea ortodoxa Sf. Ilie); cetatea taraneasca fortificata Carta; Odorheul Secuiesc 

(cetatea medievala); Lazarea (Movila Tatarilor si castelul Contelui Lazar); Sf. Gheorghe (muzeul national Secuiesc, 

Muzeul de Arta, Biserica reformata in stil gotic din sec. XIV) ; Miercurea Ciuc : Cetatea Miko, muzeul 

etnografic,Defileul raului Olt, Castelul Dracula de la Bran. 

Indicatii terapeutice: Nevroza astenica; afectiuni cardiovasculare (infarct miocardic la minim 3 luni de la 

externarea din spital, hipertensiune arteriala, valvulopatii operate dupa minim 3 luni de la interventie, stari dupa 

flebite superficiale la minimum trei-patru saptamani dupa faza acuta, stari dupa flebite profunde la minimum 6 luni 

dupa faza acuta, arteriopatii periferice prin ateroscleroza, varice); afectiuni asociate (afectiuni ale tubului digestiv, 

endocrine, renale si ale cailor urinare, ginecologice, boli profesionale) ,afectiuni ale sistemului nervos. 

Contraindicatii: Formatiuni tumorale, reumatism articular acut, insuficienta cardiaca, tiroidite.  

Tipuri de proceduri si instalatii de tratament:Instalatii pentru bai minerale carbogazoase; instalatii pentru mofete, 

buvete pentru cura interna cu ape minerale; bazin cu apa minerala termala in aer liber, bazin cu apa minerala 

mezotermala in aer liber, instalatii complexe de hidro si electroterapie, instalatii de aerosoli si inhalatii, sali de 

http://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciuc&action=edit&redlink=1
http://ro.wikipedia.org/wiki/Harghita
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bodoc
http://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Olt


 

 

gimnastica medicala, masaj medical, bai de plante, impachetari cu parafina, magnetodiaflux, ionizari, cultura fizica 

medicala. 

 

 

HOTEL O3ZONE *** 
 

Tarife in lei/zi/persoana  

Perioada Tip camera Cazare 

+MD +DP – cina 65 lei 

01.03-31.03.2019 

 

DBL 127 193 

SGL 209 275 

Suite 193 259 

Deluxe suite 264 330 

Pat suplim. Pers. Peste 14 ani 77 143 

Pat suplim. Copil 6-14 ani 72 121 

 

14.01-28.02.2019 

01.04-14.07.2019 

16.09-19.12.2019 

DBL 154 220 

SGL 264 330 

Suite 242 308 

Deluxe suite 319 385 

Pat suplim. Pers. Peste 14 ani 77 143 

Pat suplim. Copil 6-14 ani 72 121 

 

01.01-13.01.2019 

19.08-15.09.2019 

20.12-31.12.2019 

DBL 182 248 

SGL 330 396 

Suite 270 336 

Deluxe suite 347 413 

Pat suplim. Pers. Peste 14 ani 77 143 

Pat suplim. Copil 6-14 ani 72 121 

15.07-18.08.2019 

DBL 204 270 

SGL 374 440 

Suite 292 358 

Deluxe suite 369 435 

Pat suplim. Pers. Peste 14 ani 77 143 

Pat suplim. Copil 6-14 ani 72 121 

Servicii suplimentare Hotel O3zone Lei/zi/persoana 

Demipensiune (cina) 65 

Demipensiune (cina) copil 6-14 ani 45 

Pensiune completa (dejun+cina) 125 

Pensiune completa (dejun+cina) 

copii 

85 

Mic dejun copii 6-14 ani 25 

Mic dejun persoana cu varsta peste 

14 ani 

30 

Cazare copil 0-6 ani fara pat 

suplimentar 

gratuit 

Mic dejun/demipensiune/pensiune 

completa copil 0-6 ani fara pat 

suplimentar 

gratuit 

Patut bebelus 20 

Animal de companie 25 

Supliment early check-in sau late 

check-out 

25% din tariful cu mic dejun 

   

HOTEL TUSNAD *** 



 

 

 Tarife in lei/zi/persoana 

Perioada Tip camera Cazare+MD 

01.03-30.04.2019 

DBL modernizata 72 

SGL modernizata 116 

DBL standard 55 

SGL standard 83 

01.05-30.06.2019 

DBL modernizata 83 

SGL modernizata 127 

DBL standard 64 

SGL standard 88 

01.07-30.09.2019 

DBL modernizata 110 

SGL modernizata 193 

DBL standard 83 

SGL standard 149 

 Suplimente /persoana/zi  

Demipensiune adult 40 

Pensiune completa adult 80 

Demipensiune copil 8 – 14 ani  30 

Pensiune completa copil 8 – 14 ani 60 

Pat suplimentar copil cu mic dejun 40 

  

                                             PACHETE BALNEARE 2019 – LA HOTEL TUSNAD 

1.SANATATE LA BAILE TUSNAD;  Pachetul include:  6 nopti cazare – loc in camera dubla; mic 

dejun sau demipensiune; consultatie medicala initiala si reconsult; 5 zile tratament balnear 2 proceduri/zi 

 

Tarife in lei/pachet/persoana  

Perioada Tip camera ,,Sanatate la baile Tusnad’’ 

+MD +DP  

15.03-31.05.2019 

(pachetul include 5 proceduri bonus) 

 

DBL modernizata 528 759 

DBL standard 462 715 
Supliment camera Single 264 

01.06-30.06.2019 

01.10-15.12.2019 

DBL modernizata 627 858 

DBL standard 528 759 
Supliment camera Single 264 

01.07-30.09.2019 

 

 

DBL modernizata 825 1056 

DBL standard Nu se valorifica 

Supliment camera Single 462 

                                     Supiment pensiune completa/sejur/persoana 240 

 

2.Asculta-ti inima!  Pachetul include: 12 nopti cazare – loc in camera dubla; mic dejun sau 

demipensiune; consultatie medicala initiala si reconsult; 10 zile tratament balnear 2 proceduri/zi 

 

Tarife in lei/pachet/persoana  

Perioada Tip camera ,,Asculta-ti inima!’’ 

+MD +DP  

15.03-31.05.2019 

(pachetul include 10 proceduri 

bonus) 

 

DBL modernizata 924 1419 

DBL standard 891 1353 
Supliment camera Single 528 

01.06-30.06.2019 

01.10-15.12.2019 

DBL modernizata 1122 1584 

DBL standard 982 1452 
Supliment camera Single 528 

01.07-30.09.2019 
DBL modernizata 1584 2046 

DBL standard Nu se valorifica 



 

 

Supliment camera Single 950 

                                     Supiment pensiune completa/sejur/persoana 480 

 

BRASOV 

Descriere statiune/municipiu: Oraşul Braşov, resedinta judetului cu acelasi nume, este o  aşezare urbană de interes 

turistic înzestrată cu monumente din diferite perioade istorice - un oraş muzeu. 

Patron al oraşului este considerată a fi Fecioara Maria. Statuia acesteia se află pe unul dintre contraforturile Bisericii 

Negre, îndreptat spre Casa Sfatului, având stema Braşovului sculptată dedesubt în relief. 

În acest oraş a fost confecţionată şi instalată o copie a „Statuii Lupoaicei” („Lupa Capitolina”), simbolul latinităţii 

poporului român. 

Braşovul este cunoscut şi datorită Festivalului Internaţional „Cerbul de Aur”, ce se ţine aproape în fiecare an în 

centrul oraşului. Acesta a avut pe scena sa nume celebre precum Tom Jones, Ray Charles, Pink sau Christina 

Aguilera. 

Municipiul Braşov a reprezentat, de secole, unul dintre cele mai importante, puternice şi înfloritoare oraşe din zonă. 

Datorită poziţiei geografice privilegiate şi a infrastructurii sale de astăzi, el permite dezvoltarea multor activităţi 

economice, culturale şi sportive. 

Cea mai bună vedere asupra oraşului se poate obţine din vârful muntelui Tâmpa (960m), unde se poate ajunge cu 

telecabina sau pe jos. 

Amplasament geografic: Municipiul Braşov, resedinţa judeţului, se află în centrul ţării, în Depresiunea Braşovului, 

situat la o altitudine medie de 625 m, în curbura internă a Carpaţilor, delimitat în partea de S şi SE de masivele 

Postăvaru care pătrunde printr-un pinten (Tâmpa) în oraş şi Piatra Mare, la 161 km de Bucureşti. Este accesibil cu 

automobilul/autobuzul sau cu trenul. În apropierea sa se găsesc localităţile Predeal, Buşteni, Sinaia, Făgăraş şi 

Sighişoara. Municipiul are o suprafaţă de 267,32 km². Treptat, în procesul de dezvoltare, Braşovul a înglobat în 

structura sa satele Noua, Dârste, Honterus (astăzi cartierul Astra) şi Stupini. De asemenea, pe lângă Tâmpa, 

municipiul a mai înconjurat şi Dealul Şprenghi, Dealul Morii, Dealul Melcilor, Dealul Warthe, Straja (Dealul 

Cetăţii) şi Dealul Pe Romuri, Stejărişul şi chiar înglobează în structura sa vârful Postăvaru. Prin înglobarea in 

structura sa a vârfului Postavaru,Brasovul este orasul aflat la cea mai mare altitudine din România. 

Atractii turistice: Braşovul constituie, de asemenea, punctul de plecare spre reţeau staţiunilor şi cabanelor din zona 

montană învecinată. Vestigiile Vechii Cetăţi a Braşovului, zidurile şi bastioanele, între care cel mai bine păstrat este 

cel al Ţesătorilor - unde s-a amenajat muzeul Cetatea Braşovului şi fortificaţiile din Ţara Bârsei - şi una din vechile 

porţi - Poarta Ecaterinei - sunt deosebit de interesante. În peisajul pitoresc al dealului Warthe, din sistemul de 

fortificaţii exterioare zidurilor cetăţii se mai păstrează Turnul Alb şi Turnul Negru. Centrul oraşului - Piaţa Sfatului - 

este dominat de Casa Sfatului, vechea primărie a cărei construcţie datează din sec XV şi care în prezent găzduieşte 

Muzeul de Istorie. În imediata apropiere se gaseşte Biserica Neagră, construcţie masiva în stil gotic - sec XIV-XV - 

lea impresionează prin dimensiunile sale. Biserica adăposteşte o importantă colecţie de covoare orientale - daruri ale 

negustorilor braşoveni -datând din sec XV-XVIII. Un alt motiv pentru a vizita Biserica Neagră este pentru a asista la 

concertele de orgă - săptămânal pe perioada verii, aici aflându-se cea mai mare orgă din ţară. Pe lângă Biserica 

Neagră, în itinerariile turistice ale oraşului Braşov sunt cuprinse şi alte dintre bisericile sale: Biserica Bartolomeu, 

impunătoare prin masivitatea ei şi prin zidurile puternice prevăzute cu contraforturi, este una din cele mai vechi 

construcţii ale oraşului. Biserica Sf. Nicolae din Schei, ctitorie a domnilor moldoveni şi munteni, este un alt 

monument de mare importanţă. Clădirea alăturată bisericii datând din sec XVI, a adăpostit Şcoala Românească din 

Schei, cea mai veche şcoală cu predare în limba română, prima din cele trei ţări române. Reşeaua obiectivelor 

turistice este îmbogăţită de dealurile Warthe şi Tâmpa precum şi de dealul Cetăţii - denumire datorată Cetăţuii 

construită aici in sec XVII. Aspectul de burg medieval pe care îl păstrează partea veche a oraşului atrage un număr 

mare de vizitatori an de an. 

 

                                                                      PENSIUNEA TOSCANA 4* 

                                                                                                                                              Tarife in euro/zi/camera 

Perioada Tip camera 
Cazare cu mic dejun 

D-J V-S 

01.11.2018 – 31.05.2019 

01.10.2019 – 25.12.2019 

DBL 65 70 

SGL 50 55 

Apartament 100 110 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Fecioara_Maria
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Neagr%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Neagr%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Casa_Sfatului
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stem%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Statuia_Lupoaicei
http://ro.wikipedia.org/wiki/Lupa_Capitolina
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cerbul_de_Aur
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tom_Jones
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ray_Charles
http://ro.wikipedia.org/wiki/Pink
http://ro.wikipedia.org/wiki/Christina_Aguilera
http://ro.wikipedia.org/wiki/Christina_Aguilera
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2mpa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Depresiunea_Bra%C5%9Fovului
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2mpa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C5%9Fti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Automobil
http://ro.wikipedia.org/wiki/Autobuz
http://ro.wikipedia.org/wiki/Tren
http://ro.wikipedia.org/wiki/Predeal
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bu%C5%9Fteni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sinaia
http://ro.wikipedia.org/wiki/F%C4%83g%C4%83ra%C5%9F
http://ro.wikipedia.org/wiki/Sighi%C5%9Foara
http://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2mpa
http://ro.wikipedia.org/wiki/Post%C4%83varu


 

 

01.06 – 30.09.2019 

DBL 97 97 

SGL 82 82 

Apartament 137 137 

 

 PENSIUNEA LUIZA 3* 

                                                                                                                                              Tarife in lei/zi/camera 

Perioada Tip camera 

Cazare cu mic dejun 

 

2019 
DBL – twin sau matrimoniala 235 

SGL 210 

 

CALIMANESTI CACIULATA 

Descriere statiune:Calimanesti-Caciulata are o existenta indelungata, semnalata prin tezaurul de monede dacice si 

castrele de la Jiblea si Arutela. Pe timpul imparatului Hadrian (117 - 138 d.Hr.) apele de la Bivolari au fost folosite 

de romani la termele Arutela, precum si de populatia dacica. Statiunea Calimanesti-Caciulata este considerata 

“perla” statiunilor de pe valea Oltului, datorita peisajelor mirifice ce pot fi admirate in aceasta zona a Romaniei. 

Din intreaga suprafata a statiunii, aproape jumatate este acoperita de intinsele paduri de foioase si rasinoase. 

Este o statiune balneoclimaterica care a fost atestata documentar in 1386 si este renumita pe plan international (la 

recomandarea doctorului Carol Davila, Napoleon al treilea se trata cu apa minerala adusa de la izvoarele de aici). 

Toate aceste frumuseti pot fi admirate numai vizitand statiunea Calimanesti- Caciulata. 

Amplasament geografic: Statiunea Calimanesti Caciulata este situata la poalele muntelui Cozia, in  apropiere de 

manastirile Cozia, Ostrov, Turnu si de cetatea medievala Sibiu fiind considerata si perla statiunilor de pe valea 

Oltului,  la o altitudine de 260 m, in depresiunea subcarpatica Jiblea – Calimanesti, pe  malul drept al Oltului, la 

iesirea acestuia din carpatii Meridionali la 20 km de Ramnicu Valcea. 

Factori naturali de cura: Ape minerale cu concentratii, compozitii chimice si temperaturi variate, sulfuroase, 

bromurate ,clorurate, sodice, calcice, magneziene, in cea mai mare parte hipotone; bioclimat sedativ de crutare.  

Climat : temperat continental bland, specific depresiunilor subcarpatice, fara contraste termice.Temperatura medie 

anuala este de 9,8 grade celsius. 

Atractii turistice:Drumetii in zona de munte (Vf. Cozia 1644 m); Manastirile Stanisoara, Arnota, Bistrita, Turnu, 

Cornetu, Cozia; excursii la obiective turistice din judet si imprejurimi; defileul Oltului : Turnu Rosu – Cozia ; 

Ramnicu Valcea (muzee), muzeul satului valcean din bujoreni. 

Indicatii terapeutice: Afectiuni ale tubului digestiv (gastrite cronice hipoacide, constipatia cronica, colite cronice); 

afectiuni hepato-biliare (diskinezia biliara, colecistita cronica necalculoasa sau calculoasa, tulburari dupa ficat 

operat: colecistectomie, hepatita cronica, pancreatita cronica); afectiuni renale si ale cailor urinare (litiaza renala 

neoperata sau operata, litiaza cailor urinare, pielonefrita cronica, infectii urinare, glomerulonefrita cronica 

stabilizata); afectiuni metabolice si de nutritie (diabetul zaharat, stari de hiperuricemii, de hiperlicemii, obezitate); 

afectiuni reumatismale inflamatorii (stari alergice articulare, dupa reumatism articular acut sau dupa infectii de 

focar); afectiuni rematismale abarticulare (tendinoze, tendomioze, tendoperiostoze, periartrita scapulohumerala); 

afectiuni post-traumatice ( redori articulare posttraumatice, stari dupa entorse, luxatii si fracturi); afectiuni 

neurologice periferice (pareze, stari dupa poliomielita); afectiuni respiratorii (persoane expuse la noxe respiratorii, 

microbiene sau virotice, astmul alergic, bronsitele si traheo-bronsitele cronice, bronsiectazia); afectiuni asociate 

(ginecologice, otorinolaringologice, dermatologice, cardiovasculare, endocrine, nevroza astenica, boli profesionale). 

Contraindicatii: Afectiuni in stadiu acut, boli infectioase, boli venerice, tumori maligne, hemoragii abundente si 

repetate de orice fel, sarcina patologica in orice luna si sarcina normala incepand cu luna a 5-a, epilepsie si boli 

psihice, alcoolism. 

Tipuri de proceduri si instalatii de tratament:Instalatii pentru bai calde cu apa minerala in vane si bazine; bazin 

descoperit cu apa termala sulfuroasa (Caciulata); buvete pentru cura interna cu apa minerala; instalatii pentru 

aerosoli si inhalatii; instalatii complexe pentru electro, termo si hidroterapie; Sali de gimnastica medicala, masaj 

medical; amenajari pentru aerohelioterapie la strandul termal; hidroterapie, aerosoloterapie, electrofizioterapie, 

kinetoterapie. 

 



 

 

COMPLEX BALNEAR COZIA 3*  

CORP COZIA, OLTUL SI CACIULATA 

Tarife in lei/ pachet//persoana 

Perioada Tip Pachet Tarif Pachetul include: 

14.01 – 

15.04.2019 

Tratament  6 nopti 780 
6 nopti cazare, masa in sistem card valoric 50 lei/zi/persoana si 

tratament 

Tratament  9 nopti 1150 
9 nopti cazare, masa in sistem card valoric 50 lei/zi/persoana si 

tratament 

Tratament  12 nopti 1532 
12 nopti cazare, masa in sistem card valoric 50 lei/zi/persoana si 

tratament 

Tratament  16 nopti 1998 
16 nopti cazare, masa in sistem card valoric 50 lei/zi/persoana si 

tratament 

05.01 – 

15.04.2019 
Oferta Speciala 

Odihna 
125 

Tariful este pe zi/persoana si include cazare si masa card valoric 

55 lei/zi 

 
Toate pachetele de tratament de mai sus includ si consultatia medicala; tratamentul se efectueaza de luni pana vineri. 

 

HOTEL CENTRAL 3* 

Tarife in lei/ zi //persoana 

Perioada Tip Pachet Tarif Pachetul include: 

14.01 – 

15.04.2019 

Oferta Speciala 

Odihna 
125 

Tariful este pe zi/persoana si include cazare si masa card valoric 

55 lei/zi 

  

HOTEL TRAIAN 3* 

Tarife in lei/ zi //persoana 

Perioada Tip Pachet Tarif Pachetul include: 

03.01 – 

31.05.2019 

Oferta Balneara la 

Caciulata 
105 

Tariful este pe zi/persoana si include cazare,  masa pensiune 

completa 50 lei/zi, cura de ape si tratament; oferta valabila de la 

minim 6 zile 

Oferta Standard 

Cazare 

loc in dbl 
55 

Cazare 

loc in sgl 
88 

Masa 55 

Tratament 16.5 

  
 HOTEL ORIZONT COZIA 3* 

Oferta Standard 

Tarife in lei/zi/persoana 

Perioada Tip camera 

1-2 nopti Mai mult de 3 nopti 

Cazare cu 

MD 

Cazare cu 

MD 

Cazare cu 

DP 

Cazare cu 

PC 

01.01-29.06.2019 
Loc in DBL fara balcon 119 115 155 185 

Loc in DBL cu balcon 129 125 165 195 



 

 

Loc in APT 160 155 195 225 

Al 3-lea adult cazat in APT 119 115 155 185 

SGL fara balcon 180 170 210 240 

SGL cu balcon 200 190 230 260 

15.09-22.12.2019 

Loc in DBL fara balcon 124 120 160 190 

Loc in DBL cu balcon 134 130 170 200 

Loc in APT 165 160 200 230 

Al 3-lea adult cazat in APT 124 120 160 190 

SGL fara balcon 190 180 220 250 

SGL cu balcon 210 200 240 270 

 

Pachete Tratament – intrare Duminica 

Tarife in lei/pachet/persoana 

Perioada Tip camera 

Cazare cu PC bufet suedez si 

tratament Turisti Asigurati 

Pachet 5 nopti Pachet 12 nopti 

30.06-15.09.2019 

Loc in DBL fara balcon 1170 2890 

Loc in DBL cu balcon 1220 3005 

Loc in APT 1410 3475 

Al 3-lea adult cazat in APT 1170 2890 

SGL fara balcon 1505 3700 

SGL cu balcon 1600 3930 

 

Oferta de vara Relaxare si Odihna – intrare Duminica 

Tarife in lei/pachet/persoana 

Perioada Tip camera 

Cazare cu PC bufet suedez si acces 

Spa 

Pachet 5 nopti 
Tarif 

prelungire/zi 

30.06-15.09.2019 

Loc in DBL fara balcon 1230 259 

Loc in DBL cu balcon 1280 269 

Loc in APT 1485 310 

Al 3-lea adult cazat in APT 1230 259 

SGL fara balcon 1585 330 

SGL cu balcon 1685 350 

   

PENSIUNEA DOMNITEI 4* si HOTELUL DOMNITEI 3* 

 Tarife in lei/pachet/persoana 

 Tip camera 
02.01-27.06.2019 

 
28.06-14.09.2019 15.09-22.12.2019 

Pensiunea Domnitei 4* 

Pachet camera SGL 5 

nopti cazare si fisa 

cont 

800 

lei/pachet/persoana 

din care fisa cont 

200 lei 

1150 

lei/pachet/persoana 

din care fisa cont 

300 lei 

850 

lei/pachet/persoana 

din care fisa cont 

200 lei 

Mai mult de 5 nopti, 

tarif pe noapte, loc in 

SGL 

160 lei 230 lei 170 lei 

Loc in camera DBL 5 615 850 640 



 

 

nopti cazare si fisa 

cont 

lei/pachet/persoana 

din care fisa cont 

200 lei 

lei/pachet/persoana 

din care fisa cont 

300 lei 

lei/pachet/persoana 

din care fisa cont 

200 lei 

Mai mult de 5 nopti, 

tarif pe noapte, loc in 

DBL 

123 170 128 

Hotel Domnitei 3* 

Pachet camera SGL 5 

nopti cazare si fisa 

cont 

900 

lei/pachet/persoana 

din care fisa cont 

200 lei 

1250 

lei/pachet/persoana 

din care fisa cont 

300 lei 

950 

lei/pachet/persoana 

din care fisa cont 

200 lei 

Mai mult de 5 nopti, 

tarif pe noapte, loc in 

SGL 

180 lei 250 lei 190 lei 

Loc in camera DBL 5 

nopti cazare si fisa 

cont 

700 

lei/pachet/persoana 

din care fisa cont 

200 lei 

925 

lei/pachet/persoana 

din care fisa cont 

300 lei 

725 

lei/pachet/persoana 

din care fisa cont 

200 lei 

Mai mult de 5 nopti, 

tarif pe noapte, loc in 

DBL 

140 185 145 

 

 COVASNA 

Descriere statiune: Primele cure balneare la Covasna au fost orgenizate in secolul XIX: apa minerala scoasa din 

fantani era turnata in cazi de lemn si incalzita cu pietre fierbinti. Mofetele erau, de fapt, niste gauri mari in pamant, 

cu scari, in care pacientul intra cu tot corpul lasandu-si doar capul afara, in aer liber.  Astazi Covasna are o baza de 

tratament moderna la care vin, in orice perioada a anului, cei care prefera  o terapie naturala impotriva afectiunilor 

cardiovasculare. De altfel ,, Statiunea inimii” este renumita pentru abundenta, varietatea si valoarea deosebita a 

factorilor de cura naturali.Dupa o sedere la Covasna, in care beneficiezi de aerul puternic ozonat din Valea Zanelor – 

un leac excelent impotriva stresului – si de tratamentul complex din bazele statiunii, vei pleca refacut din statiunea 

numita ,,mina de aur a Transilvaniei”. 

Amplasament geografic: Covasna este situata la o altitudine de 564 m., la contactul versantului estic al Muntilor 

Vrancei cu Depresiunea Barsei, la 31 km. de Sfantu Gheorghe si 60 km. de Brasov. 

Factori naturali de cura: Ape minerale carbogazoase, bicarbonatate, clorurate-sodice, hipotone si hipertone; contin 

acid carbonic mofete continand, in proportie de 80-90%, dioxid de carbon; bioclimat sedativ de crutare. 

Climat: caracteristic depresiunior subalpine, cu veri racoroase si ierni reci.temperatura medie anuala este de 7 grade 

celsius. 

Indicatii terapeutice:    

Afectiuni cardiovasculare (arteriopatii, cardiopatii cronice ischemice, hipertensiune arteriala, valvulopatii, sechele 

postaccidente vasculare cerebrale, boli cronice ale venelor);  

boli dermatologice (psoriazis, eczeme cronice, afectiuni alergice cutanate); boli ale tubului digestiv si ale 

glandelor anexe (gastrite cronice hipo- si hiperacide, boala ulceroasa, litiaza biliara); boli endocrine (boala 

Basedow, hipertiroidism); boli ginecologice (metroanexite, sterilitate, amenoreea, hipomenoreea ); boli ale 

aparatului locomotor (afectiuni articulare, poliartrita reumatica, artroza, discopatii lombare, spondilita); boli de 

nutritie ; afectiuni asociate procesului de imbatranire. 

Contraindicatii: Boli infecto-contagioase, boli venerice, tumori maligne, boli psihice, boli de natura tuberculoasa, 

sarcina normala peste 3 luni. 

Tipuri de proceduri si instalatii de tratament:Bai carbogazoase; mofete; electroterapie: curenti diadinamici, 

neuroton, ultrasunete, magnetodiaflux, unde scurte, aerosoli; hidroterapie: bai galvanice, dus masaj, dus subacval, 

masaj subacval cu jacuzzi, afuziuni; termoterapie: impachetari cu parafina; kinetoterapie: masaj uscat, gimnastica 

medicala si de intretinere in sala de gimnastica. 

Atractii turistice:Valea Zanelor (popas turistic, parc dendrologic); Voinesti (port popular traditional, porti 

sculptate); Malnas Bai; ruinele Cetatii Vapa (sec. XIV); Rezervatia ecologica Balta Dracului (in centrul orasului); 

planul inclinat (o instalatie ingenioasa construita inainte de 1899 ce asigura transporul materialelor fara 

motor),monumentul ostasului roman, biserica ortodoxa, Dalnic-monument de arhitectura populara. 

 



 

 

HOTEL MONTANA*** - COVASNA 

 
TRANZIT/ODIHNĂ – tarif/zi 15.03-30.04 și 

16.11-15.12 

1.05-31.05 și 

16.10-15.11 

01.06-15.07 si 

01.09-15.10 

16.07-31.08 

Loc în dbl 2* , Mic dejun- meniu fix 61 71 83 88 

Loc în dbl  2* , Pensiune completă- 

meniu fix 
95 105 117 122 

Loc îndbl 3* , Mic dejun- bufet 83 103 115 125 

Loc în dbl  3* , Pensiune completă-

bufet 
127 147 159 169 

 

TRATAMENT– tarif/zi 15.03-30.04 și 

16.11-15.12 

1.05-31.05 și 

16.10-15.11 

01.06-15.07 si 

01.09-15.10 

16.07-31.08 

Loc în dbl 2* , Pensiune completă- 

meniu fix 3 proceduri/ zi cu bilet de 

trimitere 
100 110 122 127 

Loc în dbl 3* , Pensiune completă- 

bufet 3 proceduri/ zi cu bilet de 

trimitere 
132 152 164 174 

 

 

ALTE SERVICII- tarif/zi 15.03-30.04 și 

16.11-15.12 

1.05-31.05 și 

16.10-15.11 

01.06-15.07 si 

01.09-15.10 

16.07-31.08 

Supliment Single - pentru toate 

tarifele 
25 35 65 70 

 

 

PACHETE „PENTRU O INIMA 

SANATOASA” 

15.03-30.04 și 

16.11-15.12 

1.05-31.05 și 

16.10-15.11 

01.06-15.07 si 

01.09-15.10 

16.07-31.08 

Loc în dbl 2*, 7 nopți, Pensiune completă 

- meniu fix, 18 proceduri/ 6 zile cu bilet 

de trimitere 
665 735 819 854 

Loc în dbl 2*, 10 nopți, Pensiune 

completă - meniu fix, 24 proceduri/ 8 zile 

cu bilet de trimitere 
930 1030 1150 1200 

Loc îndbl 2*, 12 nopți, 

Pensiunecompletă-meniu fix ,  30 

proceduri/ 10 zile cu bilet de trimitere 
1092 1212 1356 1416 

Loc în dbl 3*, 7 nopți, Pensiune completă 

- bufet,  18 proceduri/ 6 zile cu bilet de 

trimitere 
889 1029 1113 1183 

Loc în dbl 3*, 10 nopți,  Pensiune 

completă - bufet,  24 proceduri/ 8 zile cu 

bilet de trimitere 
1250 1450 1570 1670 

Loc în dbl 3*, 12 nopți,  Pensiune 

completă - bufet,   30 proceduri/ 10 zile cu 

bilet de trimitere 
1476 1716 1860 1980 

 

 

DECADA BALNEARA 15.03-31.05 si 16.10-15.12 

Loc în dbl 2*, 9 nopți,  Pensiune completă-meniu fix ,  21 proceduri/ 7 zile cu bilet 

de trimitere 
880 

Loc în dbl 3*, 9 nopți,  Pensiune completă-meniu fix,  21 proceduri/ 7 zile  cu bilet 

de trimitere 
1000 

 

O SAPTAMANA DE REFACERE CU MIC DEJUN 15.03-31.05 si 16.10-15.12 



 

 

Loc în  dbl 2*, 6 nopți, Mic dejun-meniu fix, 15 proceduri/ 5 zile cu bilet de trimitere 400 

Loc în  dbl 3*, 6 nopți, Mic dejun –meniu fix, 15 proceduri/ 5 zile cu bilet de 

trimitere 
450 

 

O SAPTAMANA DE REFACERE CU DEMIPENSIUNE 15.03-31.05 si 16.10-15.12 

Loc în  dbl 2*, 6 nopți, Demipensiune-meniu fix, ( mic dejun +dejun), 15 proceduri/ 

5 zile cu bilet de trimitere 
550 

Loc în  dbl 3*, 6 nopți, Demipensiune-meniu fix ( mic dejun +dejun), 15 proceduri/ 5 

zile cu bilet de trimitere 
650 

 
INSCRIERI TIMPURII valabile până la 01.03.2019: 

 

Conditii de valorificare la oferta de Inscrieri timpurii: Serviciile se vor achita integral in 3 zile lucratoare de la 

data efectuarii rezervarii.  Locurile pentru aceasta oferta sunt limitate, fiind valabile pana in data de 01.03.2019.      

 

TRATAMENT– tarif/zi 15.03-30.04 și 16.11-

15.12 

01.05-31.05și 16.10-

15.11 

Loc în dbl 2* , Pensiune completă- meniu fix 3 proceduri/ zi cu 

bilet de trimitere 
92 101 

Loc în dbl 3* , Pensiune completă- bufet 3 proceduri/ zi cu bilet 

de trimitere 
121 139 

 

 

PACHETE „PENTRU O INIMA SANATOASA” 15.03-30.04 si 16.11-

15.12 

1.05-31.05 si 16.10-15.11 

Loc în dbl 2*, 7 nopți, Pensiune completă - meniu fix, 18 

proceduri/ 6 zile cu bilet de trimitere 
611 676 

Loc în dbl 2*, 10 nopți, Pensiune completă - meniu fix, 24 

proceduri/ 8 zile cu bilet de trimitere 
855 947 

Loc îndbl 2*, 12 nopți, Pensiunecompletă-meniu fix ,  30 

proceduri/ 10 zile cu bilet de trimitere 
1004 1115 

Loc în dbl 3*, 7 nopți, Pensiune completă - bufet,  18 

proceduri/ 6 zile cu bilet de trimitere 
817 946 

Loc în dbl 3*, 10 nopți,  Pensiune completă - bufet,  24 

proceduri/ 8 zile cu bilet de trimitere 
1150 1334 

Loc în dbl 3*, 12 nopți,  Pensiune completă - bufet,   30 

proceduri/ 10 zile cu bilet de trimitere 
1357 1578 

  
 
  

POIANA BRASOV 

Descriere statiune: Poiana Brasov este cea mai renumita statiune pentru sporturile de iarna din Romania si totodata 

un important centru turistic international. Ea dispune de 12 partii de schi, cu grade diferite de dificultate, terenuri de 

sport, un lac, discoteci, baruri si restaurante. Cazarea este asigurata in buna parte in hoteluri de lux, pensiuni, in vile 

sau cabane. 

Infintata in 1895, Poiana Brasov deservea ca loc turistic pentru Brasov. Prima cabana a fost construita in 1904. In 

1906 Poiana Brasov a fost recunoscuta ca statiune de iarna si trei ani mai tarziu se desfasurau primele competitii de 

iarna. In 1951 au tinut loc jocurile internationale de iarna a studentilor. In zilele noastre Poiana Brasov seamana mai 

mult cu un mic orasel avind hoteluri luxurioase si restaurante bune. 

Temperatura medie este vara de 20 grade C si iarna de -3 grade C. Zapada exista incepand cu jumatatea lunii 

decembrie si pana la sfarsitul lui martie; grosimea stratului de zapada este in medie de 50-60 cm. Primii fulgi de 

zapada cad cam spre sfarsitul lui septembrie iar ultimii cam spre sfarsitul lui aprilie. Patura de zapada poate fi 

garantata incepand cu mijlocul lui decembrie si pana la sfarsitul lui martie. Stratul de zapada are o grosime de 

aproximativ ~50 cm in Poiana si de aprox. ~100 cm pe munte.Asemanatoare în privinta conditiilor naturale cu alte 

statiuni turistice montane ca Chamonix, Zakopane sau Cortina D'Ampezzo, statiunea Poiana Brasov si-a câstigat un 



 

 

binemeritat renume prin integrarea armonioasa în peisaj a dotarilor turistice, prin posibilitatile largi de practicarea 

sporturilor de iarna si prin conditiile bune de odihna si recreere în orice perioada a anului. Privita de la înaltime, 

statiunea Poiana Brasov pare o mica oaza în împaratia muntilor, îmbracati în haina verde a padurilor de molid si fag, 

în care vilele si hotelurile cu arhitectura pe cât de variata pe atât de moderna imprima un plus de pitoresc. Stratul de 

zapada se mentine timp de 4-5 luni pe an, astfel ca sporturile de iarna pot fi practicate atât de începatori cât si de 

sportivii de performanta din noiembrie pâna în martie. Poiana Brasov detine cea mai densa si mai moderna dotare 

turistica montana din tara noastra. Aici întalnim hoteluri de doua, trei si patru stele, dotate cu piscina, sali de 

spectacole si conferinte, un centru de echitatie, baze sportive sau stâna turistica. Dispune de trei piste de coborâre si 

de slalom urias, de pe o pista de slalom special, de doua trambuline si de un lac artificial pentru sporturi de vara. 

Statiunea este dotata cu doua linii de telecabina si una de telegondola care asigura accesul turistilor spre culmile 

Postavarului, la care se adauga, sezonier, mai multe linii de teleski. Poiana Brasov este însa locul ideal si pentru 

petrecerea lunilor de vara. Clima de munte (cu aer bogat în ozon); lacul artificial (ce ofera numeroase posibilitati de 

agrement); potecile marcate (ce conduc pe amatorii de drumetii la diverse cabane, oferind peisaje uimitoare); 

unitatile de cazare confortabile etc justifica pe deplin renumele international acestei statiuni. Agrementul cuprinde 

într-o paleta elastica toate activitatile ce au drept scop sa scoata turistul de sub influenta oboselii si a stresului, 

oferindu-i cele mai variate mijloace de sport, distractie, divertisment si amuzament, în vederea dezvoltarii sale fizice 

si spirituale, refacându-i forta necesara pentru continuarea activitatilor zilnice. 

Amplasament geografic: Statiunea se afla la poalele Postavarului la o altitudine de 1030 m, iar cel mai inalt varf de 

munte la altitudinea de 1799 m, ceea ce inseamna o diferenta de altitudine de aproape 800 m. 

Factori naturali de cura: Aerul pur existent aici, puternic ozonat, lipsit de praf si particule care provoaca alergii, 

presiunea atmosferica relativ scazuta, si ionizarea intensa, sunt factorii naturali care recomanda statiunea pentru 

tratamentul nevrozei astenice, pentru stari de epuizare si surmenaj fizic si intelectual, pentru anemii secundare si boli 

endocrine, pentru boli ale aparatului respirator. 

Statiunea este recomandata pentru odihna activa (sport si agrement), având efecte terapeutice asupra sistemului 

nervos central cu influente pozitive asupra tuturor functiilor vitale. 

Atractii turistice: Drumeţii pe trasee montane marcate; vizitarea oraşului Braşov cu centrul vechi, Biserica Neagră, 

Biserica Sfântul Nicolae, Cerbul Carpatin, Cetatea Braşovului, Castelul Râşnov, Castelul Bran şi zona Moeciu. 

Partii de ski:Bradul: lungime 500 m (diferenta de nivel 85 m), nivel de dificultate - usor; Kanzel: lungime 315 m 

(diferenta de nivel 138 m), nivel de dificultate ridicat; Lupului: lungime 2860 m (diferenta de nivel 775 m), nivel de 

dificultate ridicat; Sulinar: lungime 2441 m (diferenta de nivel 645 m), nivel de dificultate mediu; Ruia: lungime 540 

m (diferenta de nivel 198 m), nivel de dificultate ridicat; Subteleferic: lungime 2200 m (diferenta de nivel 280 m), 

nivel de dificultate ridicat; Drumul Rosu: lungime 4600 m (diferenta de nivel 630 m), nivel de dificultate - usor; 

Slalom: lungime 575 m (diferenta de nivel 217 m), nivel de dificultate mediu; Stadion: lungime 300 m (diferenta de 

nivel 32 m), nivel de dificultate - usor. 

Instalatii de transport pe cablu: teleschi (partiile Bradul, Kanzel si Ruia), telecabina (partiile Kanzel, Lupului, 

Sulinar, Subteleferic si Drumul Rosu) si telegondola (partiile Lupului, Sulinar, Subteleferic si Drumul Rosu). 

 
   

HOTEL RUIA 3*/4*  

   
          Tarife in lei/zi/camera 

Perioada Tip camera Cazare + MD 

03.01 – 01.03.2019 Dbl 4* 320 

SGL 4* 290 

Junior suite 2 locuri 4* 460 

DBL 3* 290 

SGL 3* 260 

Supliment in DBL 4* – a treia persoana 90 

Supliment in DBL 3* - a treia persoana 90 

01.03 – 15.12.2019 Dbl 4* 270 

SGL 4* 230 

Junior suite 2 locuri 420 

DBL 3* 230 

SGL 3* 210 



 

 

Supliment in DBL 4* – a treia persoana 60 

Supliment in DBL 3* - a treia persoana 60 

 
 
 
  

 PREDEAL 

Descriere statiune: La 1030 m altitudine, Predealul este cel mai inalt oras din Romania. Zona este incredibila, fiind 

situata intre Masivul Piatra Mare, Masivul Postavaru, Muntii Bucegi si Masivul Clabucetul Taurului. 

Un loc distinct in oferta de agrement a statiunii revine domeniului schiabil, de aceea pentru a prelungi sezonul de 

schi cu pana la 50 de zile (in conditiile unei temperaturi si umiditati scazute) din Decembrie 2002 partiile din 

Predeal au fost dotate cu tunuri de zapada. 

Amplasament geografic: Staţiunea Predeal este situatã în centrul României pe Valea Prahovei, între râurile 

Prahova şi Timiş, la poalele munţilor Bucegi la nord-est de aceştia şi cele ale munţilor Baiului la nord-vest. Oraşul 

Predeal este aşezat la cea mai mare altitudine urbanã din România, între 1030m-1110m, la 45'30" latitudine nordica 

si 25'26" latitudine estica.Munţii care învecineazã staţiunea Predeal sunt M-ţii Piatra Mare (1843m) la Nord, M-ţii 

Bucegi (2508m la Vârful Omu) la Sud-Vest şi M-ţii Postãvarul (1799m) în Nord-Vest.Localitãţile componente care 

formeazã oraşul Predeal sunt: Predeal, Pârâul Rece, Timişul de Jos, Timişul de Sus. 

Climat:  montan, cu o temperatura medie anuala de 5 grade celsius.Precipitatiile medii anuale ating 900 mm., iar 

stratul de zapada se mentine circa 110 zile. 

Factori naturali de cura: Bioclimat tonic, stimulant, caracterizat printr-o presiune atmosfericã relativ micã, aer 

curat, lipsit de praf si de alergeni, bogat în radiatii ultraviolete si cu o ionizare accentuatã a atmosferei. 

Atractii turistice: Punctele de atracţie ale staţiunii sunt cele opt pârtii de schi alpin cu grade diferite de dificultate, 

pârtia de schi fond de pe Valea Râşnoavei, traseele montane marcate pentru turism, traseele atv realizate în ultimii 

ani, telescaunul şi teleschiurile de pe Clãbucet, precum şi marea diversitate de localuri specializate în arta culinarã 

româneascã şi internaţionalã. Cu excepţia anotimpului de iarnã la Predeal munţii din jurul oraşului oferã 

posibilitatea realizãrii drumeţiilor de neuitat şi admirarea peisajelor, care au fost, sunt şi vor fi atracţiile turiştilor din 

toatã lumea sosiţi în aceastã frumoasa staţiune; se pot face excursii la Brasov (26 km), Azuga, Busteni, Sinaia (19 

km). 

Concursurile culinare din Predeal, prezintã o atracţie nemaipomenitã deoarece, la toate acestea, maeştri culinari 

specializaţi în ţarã, dar şi în strãinãtate, încântã privirile, gusturile şi simţirile, cu preparate care îmbie orice 

gurmand.Printre obiectivele turistice din zonã menţionãm: Canionul Şapte scãri; Cascada Tamina; Peştera de gheaţã; 

Cheile Râşnoavei; Mãnãstirea Sfântul Nicolae; Mãnãstirea romano-catolicã Timişul de Jos; Biserica ortodoxã Sfinţii 

Împãraţi Constantin şi Elena; Capela romano-catolicã Timişul de Jos; Monumentul Eroilor de pe Valea Râşnoavei; 

Monumentul poetului Mihail Sãulescu; Monumentul Eroilor din faţa gãrii Predeal 

Indicatii terapeutice:Afectiuni endocrine (hipertiroidia benigna); nevroza astenicã; stãri de surmenaj fizic si 

intelectual ; stãri de debilitate, surmenaj si convalescenta cu stare generalã bunã; tulburãrile de crestere la copii. 

Partii de ski:Cocos: lungime 2250 m (diferenta de nivel 394 m), nivel de dificultate mediu; Clabucet Plecare: 

lungime 2100 m (diferenta de nivel 390 m), nivel de dificultate mediu; Subteleferic: lungime 1200 m (diferenta de 

nivel 350 m), nivel de dificultate ridicat; Clabucet Sosire: lungime 800 m (diferenta de nivel 160 m), nivel de 

dificultate - usor; Clabucet Varianta: lungime 790 m (diferenta de nivel 160 m), nivel de dificultate - usor; Clabucet 

Scoala: lungime 200 m (diferenta de nivel 30 m), nivel de dificultate - usor; Subteleferic varianta: lungime 670 m 

(diferenta de nivel 45 m), nivel de dificultate - usor; Trei Brazi: lungime 300 m (diferenta de nivel 50 m), nivel de 

dificultate - usor; Orizont: lungime 100 m (diferenta de nivel 30 m), nivel de dificultate - usor; Garbova: lungime 

900 m (diferenta de nivel 180 m), nivel de dificultate - usor; Cioplea: lungime 200 m (diferenta de nivel 20 m), nivel 

de dificultate - usor. 

Instalatii de transport pe cablu: teleschi (partiile Cocos, Clabucet Plecare, Subteleferic, Clabucet Sosire, Garbova 

si Cioplea) si telescaun (partiile Cocos, Clabucet Plecare). 

 

HOTEL CARPATI***  

Tarife 2019 

Camera Standard 3* Suita 4* Garsoniera 

3* 

Loc in DBL 

(lei/zi) 

SGL (lei/zi) 2 locuri 

(lei/zi) 

2 locuri 

(lei/zi) 



 

 

Cazare cu mic dejun inclus 132 218 370 370 

Servicii de masa – fisa cont de la minim: 55 lei/zi/persoana 

Acces SPA si halat, prosop, papuci 10 lei + 5 lei/5 lei/5 lei 

 

HOTEL EDEN***  

       CLADIREA EDEN PRINCIPALA  

         Tarife in lei/pers/zi, cazare cu MD 

Tip camera/Perioada 14.01 – 

28.02.2019 

01.03-23.04.2019 02.05-22.12.2019 

Loc in camera dubla Eden 110 77 77 

Loc in APT 159 110 110 

Loc in APT cu hidromasaj 183 130 130 

Loc in Duplex 164 115 115 

Loc in APT deluxe cu semineu  

Adam si Eva 
245 173 173 

 

              EDEN 1 si EDEN 2 

  Tarife in lei/pers/zi, cazare cu MD 

Tip camera/Perioada 14.01 – 

28.02.2019 

01.03-23.04.2019 02.05-22.12.2019 

Loc in DBL Junior 135 63 63 

Loc in Suita (4 persoane) 78 53 53 

Loc in Garsoniera 135 96 96 

Loc in DBL Forest 101 72 72 

 

                                                                                EDEN 3 si EDEN 4 

  Tarife in lei/pers/zi, doar cazare  

Tip camera/Perioada 14.01 – 

28.02.2019 

01.03-23.04.2019 02.05-22.12.2019 

Loc in DBL Junior 78 53 53 

Loc in DBL Forest 87 63 63 

Loc in DBL superioara Forest 96 72 72 

 

 

SINAIA 

Descriere statiune:Statiunea Sinaia este supranumita si ,,Perla Carpatilor” pentru peisajele superbe si pentru 

conditiile deosebite mai ales pentru sporturile de iarna. Stratul de zapada cazut iarna persista de la sfasitul lui 

septembrie pana la sfarsitul lui martie.Numita dupa Muntele Sinai, aici, la statiune domina frumusetea si linistea. In 

centrul statiunii Sinaia, la sud de hotel Montana, se afla telefericul.De aici se poate porni intr-o calatorie cu 

telefericul pana in varful muntelui, de unde se poate admira intreaga panorama a statiunii. 



 

 

Amplasament geografic: Statiunea Sinaia este asezata pe valea superioara a Prahovei, in plina zona carpatica, la 

poalele muntilor Varful cu Dor, Furnica si Piatra Arsa, pe platoul care coboare spre valea Prahovei, pe malul drept al 

Raului Prahova, in partea de sud-est a Muntilor  Bucegi (700-2000 m alt.). Ea se afla la o distanta de 122 km de 

capitala tarii, si la 49 km de Brasov. Orasul, dispus sub forma unui larg amfiteatru la poalele Bucegilor, se intinde in 

partea de nord la locul numit Gura Padurii, unde este plasat hanul “Vadul Cerbului”, iar spre sus, pana dincolo de 

valea Izvorul Dorului, unde s-a ridicat, in ultimii ani, noul cartier “Platoul Izvor”. 

Climat: iernile sunt lipsite de geruri, verile sunt racoroase.Temperatura medie anuala este de 6,5 grade 

celsius.Media precipitatiilor anuale se cifreaza la circa 950 mm/an.Stratul de zapada persista din noiembrie pana la 

sfarsitul lunii martie. 

Factori naturali de cura: Bioclimat tonic, stimulant, caracterizat printr-o presiune atmosferica relativa joasa, aer 

curat, lipsit de praf si alergeni, bogat in radiatii ultraviolete si cu o ionizare accentuata a atmosferei, apa minerala 

sulfuroasa, oligominerala. 

Atractii turistice: Muzeul Peleş, Pelişor, Mănăstirea Sinaia, Muzeul Bucegi: bebele, Sfinxul, Crucea Caraimanului, 

Schitul din Pestera Ialomicioara, Cazinoul Sinaia, Casa Memorială G. Enescu; practicarea sporturilor de iarnă, 

transport pe cablu (teleschi, telescaun, baby-ski) cota 1.400; drumeţii pe potecile marcate cu ghid monitor; şcoala de 

schi. 

Indicatii terapeutice:Nevroza astenica; afectiuni endocrine; unele boli profesionale; afectiuni ale aparatului 

respirator si locomotor, hipertensiune arteriala, tulburari ale circulatiei periferice si cerebrale, boli reumatismale 

cronice neevolutive, afectiuni cronice de neuron periferic. 

Contraindicatii:Boli psihice decompensate, boli acute febrile, T.B.C pulmonar, cancer, reumatism acut inflamator. 

Tipuri de proceduri si instalatii de tratament: 

Instalatii de electro- si hidroterapie, instalatii pentru aerosoli, masaj medical, sala de cultura fizica medicala; 

hidroterapie, elecroterapie, ultraviolete, ultrasunete, impachetari cu parafina, gimanstica medicala si recuperare 

functionala, cura antitress, cura de infrumusetare faciala si corporala, cura de slabire. 

Partii de ski:Ski fond - partia de pe Platoul Bucegi, cu o lungime de 8 km si o diferenta de nivel de 100 m; partia 

"Drumul Vechi - Cota 1300", pentu sanius, cu o lungime de 300 m, o diferenta de nivel de 60 m si pista de bob ;  

"Furnica - Sinaia",  partie amenajata pentru competitii,  cu o lungime de 1500 m si o diferenta de nivel de 30m. 

Se pot practica si bob si sanie - concursuri de bob, sanie si skeleton se desfasoara pe o partie speciala, situata in 

partea de vest a statiunii, spre soseaua ce urca la Hotelul Alpin - Cota 1400. Partia are o lungime de 1500 m. 

Diferenta de nivel intre punctul de plecare si punctul de sosire este de 134 m.Partiile de ski alpin au o lungime totala 

de 11.500 m, cu grade de dificultate diferite mergand de la albastru (usor) pana la negru si rosu (dificil si mediu).In 

perioada 15 decembrie - 15 aprilie functioneaza scolile de ski care organizeaza cursuri atat pentru copii, cat si pentru 

adulti. 

 

 

 

VILA CAMELIA*** 

 

PACHETE 4 NOPTI CU DEMIPENSIUNE – tarif pe camera/sejur 

2019 

DBL 1364 lei 

DBL cu pat suplimentar 1898 lei 

SGL 904 lei 

Tarifele includ 4 nopti de cazare cu mic dejun si cina cu meniul zilei. 

 

PACHETE 4 NOPTI CU PENSIUNE COMPLETA – tarif pe camera/sejur 

Perioada Tip Camera Cazare + MD Tarife mese  

2019 DBL 265 lei/noapte/camera MD = 28 lei/pers/zi – este 

obligatoriu si este inclus in tariful 

de cazare 

 

Pranz meniul zilei = 40 lei/pers/zi 

 

Cina meniul zilei = 45 lei/pers/zi 

SGL 192 lei/noapte/camera 

TRPL 360 lei/noapte/camera 

TARIFELE DE CAZARE NU INCLUD TAXA SALVAMONT 6 

LEI/PERSOANA/SEJUR. 

  



 

 

2019 

DBL 1724 lei 

DBL cu pat suplimentar 2438 lei 

SGL 1084 lei 

Tarifele includ 4 nopti de cazare cu mic dejun, pranz cu meniul zilei si cina cu meniul zilei. 

 
 

  
 

HOTEL INTERNATIONAL **** 

 
Tarife in lei/zi/camera 

Perioada Tip camera Cazare cu mic dejun 

01.01 – 22.12.2019 

SGL 465 

DBL 505 

DBL Deluxe 588 

Junior Suite  (2 persoane) 645 

Executive Junior Suite (2 persoane) 700 

One bedroom suite (2 persoane) 868 

  
  

SLANIC MOLDOVA 

Amplasare: se afla la o altitudine de 530 m, pe versantul estic al Carpatilor Rasariteni, intr-o depresiune strabatuta 

de Paraul Slanic. 

Climat: tonic si stimulativ – temperatura medie anuala este de 7,4 grade celsius, aer curat, bogat in aerosoli rasinosi, 

puternic ionizat, “fabricat’’ de padurile dimprejur.Asezata pe fundul unei vai adanci, protejata de versanti muntosi 

care opresc vanturile puternice, Slanic – Moldova detine “recordul” zilelor linistite – circa 293 pe an.Precipitatiile 

anuale ating o medie de circa 700 mm. 

Factori naturali de cura: La inceputul veacului trecut, Slanic era numit deja “Perla Moldovei”.Intr-o publicatie de 

spacialitate statiune figura pe locul intai in Europa, in privinta diversitatii factorilor curativi:Ape minerale 

carbogazoase, usor sulfuroase,clorurate, bicarbonate, sodice, hipertonice, hipotonice sau oligominerale; gaz de 

mofeta; bioclimat de crutare. 

Indicatii terapeutice: afectiuni ale aparatului digestiv, afectiuni hepato-biliare, afectiuni ale cailor respiratorii, 

afectiuni metabolice si de nutritie, afectiuni ale rinichilor si ale cailor urinare, afectiuni neurologice periferice, 

afectiuni post traumatice, afectiuni asociate, afectiuni cardiovasculare. 

Tipuri de proceduri: cura interna cu ape minerale, aerosoli si inhalatii cu ape minerale si substante 

medicamentoase, bai cu apa minerala incalzita, cultura fizica medicala, psihoterapie, meloterapie, geriatrie. 

Atractii turistice: Cazino-ul, Cascada Slanic, “300 de scari” pe Dealul Dobru; municipiul Bacau: Muzeul judetean 

de istorie “Iulian Antonescu”, Muzeul judetean de etnografie si arta.  

 

HOTEL VENUS 2* 
  

Tarife standard – lei/zi/persoana si lei/zi/APT 

01.04-31.05.2019 

si 

01.10-31.12.2019 

01.06.30.09.2019 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Cazare – loc in camera standard 2*/noapte 50 80 60 - 

Cazare – loc in camera confort 2*/noapte 80 128 85 - 

Cazare apartament 2*/noapte 180 200 

 



 

 

 
 

Oferte Speciale – lei/pachet/persoana 

Extrasezon          Sezon  

(iulie si august) 

Loc in 

DBL 

standard 

2* 

Loc in 

DBL 

confort 

2* 

Loc in 

DBL 

standard 

2* 

Loc in 

DBL 

confort 

2* 

Oferta ,,O saptamana la Slanic Moldova’’ – 6 nopti cazare + masa 

pensiune completa meniu fix + tratament 5 zile (se acorda o zi de 

cazare in plus in extrasezon) 

700 850 700 850 

Oferta ,,Tratament Balnear in Extrasezon’’: 9 nopti cazare + masa 

pensiune completa meniu fix + tratament 7 zile (se acorda o zi de 

cazare in plus) 

850 1075 - - 

Oferta ,,Sanatate la Hotel Venus’’: 10 nopti cazare + masa pensiune 

completa meniu fix + tratament 8 zile 

950 1200 1100 1350 

Ofertele Speciale de mai sus se valorifica doar in camere duble! 

,,Oferta Seniori 55 plus”: cazare +masa pensiune completa (dieta) + 

tratament – in sezon se valorifica DOAR camere duble, iar in 

extrasezon se plateste supliment 40 lei/zi pentru camera SGL 

95 120 110 135 

 
 
 
 
 

VIDRA 

Statiunea Vidra, una din cele mai frumoase statiuni montane din Romania, este situata la 25 km de Voineasa, in 

inima Muntilor Lotrului, la o inaltime de 1370 m, cu aer deosebit de ozonat. Statiunea beneficiaza de o partie de schi 

cu o complexitate medie si de un telescaun. La Vidra, zapada se mentine in jur de sase luni pe an. 

De la Vidra, pornind spre nord-vest pe soseaua de contur a lacului de acumulare cu acelasi nume, se ajunge dupa 4 

km la barajul Vidra. Acesta este singura constructie hidrografica de acest gen formata din anrocamente si nu din 

beton. In vecinatatea sa, pe malul opus, debuseaza apele aduse printr-o galerie din reteaua de captari nord, sub forma 

unei cascade albe, inspumate, vizibila cand nivelul lacului este mai scazut. De aici se incepe coborarea in serpentine, 

catre partea din aval a barajului. In dreapta, drumul betonat duce la fosta cariera "Chioara", de unde au fost extrase 

blocurile de piatra pentru baraj. Localnicii povestesc ca in aceasta zona se afla o mina de aur, tinuta in mare secret, 

care a fost exploatata de catre nazisti in cel de-al II-lea razboi mondial. Ei lucrau cu prizonieri, iar cand au aflat ca 

Germania a fost infranta, au bagat toata documentatia si prizonierii in mina si au dinamitat-o; de atunci nimeni nu a 

mai stiut unde se afla deoarece pietrele cazute de pe peretii abrupti ai versantilor au acoperit o mare parte din zona. 

Astazi, peisajul este dezolant - hotelurile sunt inchise, iar defrisarile masive din ultimii ani au lasat versantii golasi. 

Declinul a inceput dupa 1990, cand au fost stopate investitiile incepute (un hotel de 400 de locuri si o sala de sport), 

iar in prezent, din baza de cazare mai sunt deschise doar cinci vile, care se afla sub coordonarea financiara a Sind 

Romania. Capacitatea acestora este de numai 20 de locuri. 

 

VILE VIDRA ** - VIDRA 
 

TRANZIT/ODIHNĂ 16.04-15.06 si 

 16.09-20.12 

16.06-15.09 21.12-28.12 si  

3.01-15.04 

Loc in dubla fără mic dejun 50 59 65 

Loc in suită fără mic dejun 45 54 60 

Loc in dublă cu mic dejun 15 lei 60 69 75 

Loc in suită  cu mic  dejun 15 lei 55 64 70 

Loc in dublă cu fisă cont 35 lei 78 87 93 

Loc in suită  cu fisă cont 35 lei 73 82 88 

Pachet 3 nopți  cazare cu fișă cont 35 lei/zi 210 237 255 



 

 

Supliment cameră single 25 34 40 

 

LEGENDA: 

 M.D. - Mic Dejun 

 D.P. - DemiPensiune (mic dejun si cina) 

 P.C. -  Pensiune Completa (mic dejun, pranz si cina) 

 BV. – Bonuri Valorice 

 All – All Inclusive 

 T. – Tratament  

 A.C. - Aer Conditionat 

 DBL – Camera Dubla 

 SGL – Camera Single 

 TRP – Camera Tripla 

 APT – Apartament (tarifele sunt pe apartament) 

 V-vineri; 

 S -Sambata 

 D-J  – Duminica, Luni, Marti, Miercuri,Joi 

 

 


