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® 

 

Hotel Muncel 2* 

 

Hotel Muncel ** este situat în centrul stațiunii Băile Felix, stațiune aflată la altitudinea de 150 m, în partea de nord-vest a României. 

 

Hotelul Muncel beneficiază de 578 de locuri de cazare împărțite în 287 camere duble și 2 apartamente, dispuse pe 12 etaje. Camerele 

dispun de balcon, 2 paturi twin, TV, cablu tv, frigider (se închiriază la recepție în limita disponibilității) și baie cu cabină de duș. 

 

Hotelul Muncel pune la dispoziția turiștilor o piscină în aer liber cu apă termală naturală, deschisă doar în sezon, și parcare proprie cu 

o capacitate de 200 de locuri. 

 

Hotelul Muncel  dispune de 3 săli de cantină cu un total de 390 locuri si Restaurantuull Clasic ** cu o capacitate de 80 locuri. Hotelul 
mai dispune și de un bar de zi de 40 locuri și barul de la ștrandul Muncel de 20 de locuri. 
În incinta hotelului Muncel se găsește o bază de tratament dotată pentru hidrokinetoterapie cu bazine cu apă termală la 36-37 C), 
kinetoterapie la sălile de C.F.M (duș subacval, afuziuni), termoterapice (împachetări cu parafină), masaj, băi galvanice, curenți de 
joasă frecvență, frecvență medie și înaltă frecvență .  

 

INSCRIERI TIMPURII 31.03.2021; PLATA INTEGRAL LA INSCRIERE 

Pachet 30.04-31.05 / 01.11-20.12.2021 

Pachet 7 nopti cazare; 7 zile pensiune completa buffet; 15 proceduri/sejur 845 lei/pachet/pers 

Pachet 10 nopti cazare; 10 zile pensiune completa buffet; 24 proceduri/sejur 1196 lei/pachet/pers 

Pachet 12 nopti cazare; 12 zile pensiune completa buffet; 30 proceduri/sejur 1417 lei/pachet/pers 

 

Pachet 30.04-31.05 / 01.11-

20.12.2021 
01.06-30.06/01.09-

31.10.2021 

01.07-31.08.2021 

Pachet 7 nopti cazare; 7 zile pensiune completa buffet; 15 

proceduri/sejur 

918 lei/pachet/pers 1044 lei/pachet/pers 1212 lei/pachet/pers 

Pachet 10 nopti cazare; 10 zile pensiune completa buffet; 24 

proceduri/sejur 

1300 lei/pachet/pers 1480 lei/pachet/pers 1720 lei/pachet/pers 

Pachet 12 nopti cazare; 12 zile pensiune completa buffet; 30 

proceduri/sejur 

1540 lei/pachet/pers 1756 lei /pachet/pers 2044 lei /pachet/pers 

Loc in camera dubla + mic dejun buffet 90 lei/zi/pers 108 lei/zi/pers 132 lei/zi/pers 

Loc in camera dubla + pensiune completa buffet 124 lei/zi/pers 142 lei/zi/pers 166 lei/zi/pers 
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