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AMARA 

 
 

COMPLEX IALOMITA *** 
 

Hotel Ialomița 3* este situat în stațiunea Amara, la 7 km de oraşul Slobozia, în apropierea hotelurilor Parc şi Lebăda. 
Hotelul Ialomița are o capacitate de 242 spații de cazare împărțite în 22 de camere single, 213 camere duble și 7 apartamente. 
Toate camerele sunt dotate cu aer condiționat, TV, cablu TV, telefon, mini-bar şi baie. Cu excepţia camerelor de la parter, toate 
camerele dispun de balcon. 
Apartamentele sunt formate din living cu canapea neextensibilă şi dormitor cu pat matrimonial. 
Hotelul Ialomița dispune de bază de tratament proprie, restaurant, două săli de conferință, bar, terasă, grădină de vară, plajă 
proprie, loc de joacă pentru copii, teren polivalent, microbuz pentru organizarea de excursii. 
În cadrul Complexului se găsește Laguna Blue Spa, ce se întinde pe o suprafață de 3000 de metri pătrați, cu o capacitate de peste 
200 persoane și cuprinde: 3 piscine, 2 tobogane acvatice (adulți și copii), 2 saune, grotă de relaxare, hammam, salină, duș scoțian, 
jacuzzi, șezlonguri, internet wireless, magazin articole piscină, vestiare și cutii de valori, snack-bar. 

 
 

 
Tarif exprimat in RON /pe camera/zi. 
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces SPLENDID BEACH. 
 

Servicii suplimentare: 
- Cina – 32 lei/adult/zi, Pranz  - 23 lei/adult/zi 

TIP CAMERA  01.04-14.06, 
15.09-23.12.2021 

15 .06-
15.09.2021 

Camera single 150 lei/zi 150 lei/zi 

Camera dubla 170 lei/zi 175 lei/zi 

Suita 250 lei/zi 270 lei/zi 

GORJ TURISM Brand Romanesc din 1998  
Jud. Gorj, Targu-Jiu, Zona Garii, B-dul  Republicii, Bl. 30, Parter; Cod 210152 
 004-0253.22.74.35; 0253.22.74.36 ;  0745.30.44.77 ; 0723.38.73.73        

 rezervari@gorjtourism.ro; www.gorjtourism.ro; CUI: RO 10581199;  J18/185/1998;   

Licenta Agentie Organizatoare nr.155; Membra A.N.A.T., A.P.P.T.GORJUL, A.N.T.R.E.C . 
GORJ                                               
 
                 
 
 

® 

Amplasare: Orașul se află în partea centrală a județului Ialomița, între comunele Grivița (Nord), Gheorghe Doja și Perieți 
(Vest) și municipiul Slobozia (Est și Sud). Pe plan local altitudinea variază între 23–44 m 
Stațiunea se află la o altitudine de 30 m pe malul lacului Amara.  
Climat: este continental de stepă, cu veri călduroase (temperatura medie 22-23 °C) și diferențe mari de la zi la noapte. 
Iernile sunt relativ reci, vânturile sunt predominente iarna dinspre nord-est, caracteristic fiind Crivățul. Temperatura medie 
anuală este de 10,5-11 °C precipitațiile medii însumează 450–500 mm/an. 
Nebulozitatea este redusă în timpul verii, cu o medie de peste 125 zile senine în timpul anului.  
 Factori naturali de cura: Apa lacului Amara (pentru cură externă) care este hipertonă sulfatată, clorurată-sodică, 
magneziană, slab bromurată, cu mineralizare variabilă; Nămolul sapropelic din lac; Apa minerală (pentru cură internă) cu o 
mineralizare de 1632 mg/l de la sondă, care este sulfuroasă, slab sulfatată, bocarbonatată, sodică, megneziană, hipotonă; 

Bioclimat de stepă, excitant - solicitant, parțial ameliorat de parcul stațiunii. 

Indicatii terapeutice: Afecțiuni ale aparatului locomotor: reumatismale (degenerative, abarticulare, inflamatorii) sechelare 
post-traumatice, neurologice periferice; Afecțiuni ginecologice; Boli asociate: Afecțiuni dermatologice, boli profesionale, 
afecțiuni endocrine;  
În cură internă, apa de la sondă poate folosi în:Afecțiuni hepatobiliare (coleretică), sechele după intervenții asupra căilor 
biliare; Cure de diureză (Diateza urică, Gută, Litiazele urinare, Diabetul zaharat). 
 Tipuri de proceduri: Căzi pentru băi calde cu nămol, Împachetari calde sau reci și oncțiuni cu namol, Bazine cu apă 
provenită din lac, Buvetă pentru cură internă cu apă mineral, Electroterapie, Sali pentru gimnastica medicala si masaj 
medical,Aerohelioterapie 
Atractii turistice: Parcul dendrologic (care se întinde de-a lungul a 150 ha în lungul lacului Amara) și Herghelia Jegalia 
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Tarif exprimat in RON /pers/zi. 
 
Servicii incluse:  

- cazare 
- masa conform oferta 
- tratament 4 proceduri/zi 

       -      acces SPLENDID BEACH  - Plaja privata a hotelului Splendid Beach dispune de o serie de facilitati :sezlonguri si 
umbrele, terasa cu bar si bucatarie, piscina pentru copii, pontoane, ambarcatiuni, teren de volei pe nisip, teren de fotbal.  

 
Tarife copii: 

- 0-11,99 ani – cazare gratuita fara pat suplimentar 
- 0-11.99 ani – au reducere 50%la masa - achita mic dejun – 12 lei, demipensiune – 28 lei, pensiune complete -39 lei 
- Pat suplimentar 22 lei/zi 

 
Servicii suplimentare: 

- Acces Centrul Wellness& SPA 
- Complexul de Agrement Lauguna Blue SPA –care se intinde pe o suprafata de 3000 mp si include: piscina interioara 

adulti, piscina interioara adulti cu tobogan, piscina interioara copii cu tobogan, jacuzzi, grota relaxare, sauna uscata, sauna 
umeda – hammam, sauna UV, dus scotian, camera cu efect salina, vestiare, internet wireless, magazin articole de piscină, 
snack bar; turistii cazati la hotel beneficiaza de o reducere de 30 %. 

- Cabinet de Estetica Medicala 
- Cabinet de masaj limfatic – sedinta 30 min = 35 lei, sedinta 55 min- 60 lei 

 
Mesele sunt meniu fix – la alegere din 2 variante! 

Pentru tratament sunt necesare: trimiterea de la medical de familie si cardul de sanatate! 

 
 

 
HOTEL PARC *** 

 
Hotelul Parc 3* face parte din Complexul balnear Parc, alături de Hotel Dana 4*si Hotel Eclipsa 3*. Hotelul este situat în staţiunea 
Amara, pe strada Ana Ipătescu, înconjurat de parcul dendrologic, la 50 de metri de propria plajă de pe malul Lacului Amara. 
Hotelul Parc are o capacitate de 432 de locuri împărţite în 104 camere duble standard sau camere duble standard în regim single, 6 
camere duble superioare şi 2 apartamente compuse din living cu o canapea extensibilă și dormitor, baie cu jacuzzi sau cadă cu 
vibromasaj. Camerele sunt dotate cu televizor, mini-bar, aer condiţionat, seif, telefon, internet wireless, birou, halat și papuci. 
Complexul Parc dispune de bază de tratament, restaurant, 3 săli de mese, o sală de conferințe, bar, 2 terase, parcare păzită și plajă 
proprie amenajată cu terase, dușuri, şezlonguri, tobogan acvatic, bazin pentru copii (plaja de la Mircești). 
Plaja de la Mircesti este o plajă privată, și au secțiune de nudiști (și pentru femei/și pentru barbati), unde se pot efectua băi cu 
nămol. 

 
 

 
Tarif exprimat in RON / camera /zi. 
 
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la plaja naturista si de agreement cu namol sapropelic - Mircesti a Complexului 
Parc (sezlongul se achita separat), parcare gratuita. 

Tarife PACHET TRATAMENT – minim 5 zile 

TIP CAMERA  01.03-30.06, 01.09-23.12.2021 01.07-31.08.2021 

Cazare + MD Cazare + DP Cazare + PC Cazare + MD Cazare + DP Cazare + PC 

Camera single 180 lei/zi 212 lei/zi 235 lei/zi 205 lei/zi 237 lei/zi 260 lei/zi 

Camera dubla 140 lei/zi 172 lei/zi 195 lei/zi 165 lei/zi 197 lei/zi 220 lei/zi 

Tip camera 01.04-14.06.2021 15.06-30.10.2021 

Camera dubla 160 lei/ camera /zi 190 lei/camera/zi 

Camera dubla 
superioara 

190 lei/camera /zi 220 lei/camera/zi 

Apartament 250 lei/camera /zi 320 lei/camera/zi 
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Servicii suplimentare: 

- Acces contra-cost la piscina exterioara la Hotelul Eclipsa 
 
 

OFERTA TRATAMENT 

PACHET 01.04-14.06; 15.09-30.10.2021 15.06-14.09.2021 

5 nopti 850 lei/persoana/sejur 950 lei/persoana/sejur 

7 nopti 1050 lei/persoana/sejur 1190 lei/persoana/sejur 

9 nopti 1350 lei/persoana/sejur 1530 lei/persoana/sejur 

12 nopti 1740 lei/persoana/sejur 2040 lei/persoana/sejur 

16 nopti 2320 lei/persoana/sejur 2560 lei/persoana/sejur 
 

Oferta de tratament include:  

- Cazare 5/ 7 / 9 / 12 / 16 nopti in camera dubla –diferenta pentru camera single este de 60 lei/zi  
- Masa meniu fix sau la cerere card valoric-valoare 50 lei/zi/persoana  
- Tratament – afectiuni reumatismale, ginecologice- 4 / 5 / 7/ 10 / 12 zile -4 proceduri/zi -consultatie medicala de 

specialitate  
- acces gratuit la plaja naturista si de agreement cu namol sapropelic - Mircesti a Complexului Parc (sezlongul se achita 

separat)  
- parcare gratuita 

 
Facilitati copii: 

- 0-6.99 ani – beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar, achita 50 % din contravaloarea mesei meniu fix/card 
valoric- 25 lei/zi/copil 

- 7-13.99 ani – achita pat suplimentar + 50 % din contravaloarea mesei meniu fix/card valoric- 25 lei/zi/copil = 90 
lei/zi/copil 

- 14-16.99 ani – achita pat suplimentar + masa meniu fix/card valoric - 50 lei = 110 lei/zi/copil 
 

Program baza tratament: luni – vineri! 
 

Oferta este valabila pentru persoanele care prezinta la sosire cupon de pensie sau adeverinta de salariat, bilet de trimitere de la 
medicul de familie sau medic specialist utilizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cardul de sanatate si copie C.I.  

 
 
 

HOTEL ECLIPSA *** 

 
Hotelul Eclipsa 3* face parte din Complexul balnear Parc, alături de Hotel Dana 4* și Hotel Parc 3*. Hotelul este situat în staţiunea 
Amara, pe strada Ana Ipătescu, la 50 de metri de plaja Mircești și 200 de metri de Hotel Parc. 
Hotelul Eclipsa are o capacitate de 23 de camere duble, matrimoniale sau twin și 2 apartamente. 
Camerele duble standard dispun de paturi twin, TV, cablu TV, minibar și baie cu duș, iar camerele duble superioare dispun și de aer 
condiționat, wi-fi și pat matrimonial. 
Apartamentele sunt dotate cu mobilier modern și dispun de pat matrimonial, tv, cablu TV, wi-fi, minibar, aer condiționat și baie cu 
duș. 
Restaurantul, 3 săli de mese, o sală de conferințe sunt situate in cadrul Hotelului Parc.  
Complexul Parc dispune si de Baza de tratament, bar, 2 terase, parcare păzită și plajă proprie amenajată cu terase, dușuri, 
şezlonguri, tobogan acvatic, bazin pentru copii (plaja de la Mircești). 

 

  
Tarif exprimat in RON / camera /zi. 
 
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la plaja naturista si de agreement cu namol sapropelic - Mircesti a Complexului 
Parc (sezlongul se achita separat), parcare gratuita, acces gratuit la piscina exterioara din cadrul hotelului. 
 

Tip camera 
01.04-

14.06.2021 
15.06-

30.09.2021 

Camera dubla 160 lei/camera/zi 190 lei/camera/zi 

Apartament 220 lei/camera/zi 300 lei/camera/zi 
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OFERTA TRATAMENT 

PACHET 01.04-14.06; 15.09-30.10.2021 15.06-14.09.2021 

5 nopti 850 lei/persoana/sejur 950 lei/persoana/sejur 

7 nopti 1050 lei/persoana/sejur 1190 lei/persoana/sejur 

9 nopti 1350 lei/persoana/sejur 1530 lei/persoana/sejur 

12 nopti 1740 lei/persoana/sejur 2040 lei/persoana/sejur 

16 nopti 2320 lei/persoana/sejur 2560 lei/persoana/sejur 
 

Oferta de tratament include:  

- Cazare 5/ 7 / 9 / 12 / 16 nopti in camera dubla –diferenta pentru camera single este de 60 lei/zi  
- Masa meniu fix sau la cerere card valoric-valoare 50 lei/zi/persoana  
- Tratament – afectiuni reumatismale, ginecologice- 4 / 5 / 7/ 10 / 12 zile - 4 proceduri/zi - consultatie medicala de 

specialitate  
- acces gratuit la plaja naturista si de agreement cu namol sapropelic - Mircesti a Complexului Parc (sezlongul se achita 

separat) 
- parcare gratuita 
- acces gratuit la piscina exterioara din cadrul hotelului 

 
 Facilitati copii: 

- 0-6.99 ani – beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar, achita 50 % din contravaloarea mesei meniu fix/card 
valoric- 25 lei/zi/copil 

- 7-13.99 ani – achita pat suplimentar + 50 % din contravaloarea mesei meniu fix/card valoric- 25 lei/zi/copil = 90 
lei/zi/copil 

- 14-16.99 ani – achita pat suplimentar + masa meniu fix/card valoric - 50 lei = 110 lei/zi/copil 
 

Program baza tratament: luni – vineri! 
Masa se serveste in cardul restaurantului de la Hotel Parc! 

 

Oferta este valabila pentru persoanele care prezinta la sosire cupon de pensie sau adeverinta de salariat, bilet de trimitere de la 
medicul de familie sau medic specialist utilizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cardul de sanatate si copie C.I.  

 

 
 

HOTEL DANA **** 
 
Hotelul Dana 4* (Hotel Amara) face parte din Complexul balnear Parc, alături de Hotel Parc 3*si Hotel Eclipsa 3 *. Hotelul este 
situat în staţiunea Amara, pe strada Ana Ipătescu, înconjurat de parcul dendrologic, la 50 de metri de propria plajă de pe malul 
Lacului Amara. 
Hotel Dana are o capacitate de 78 de locuri împărţite în 13 camere duble, 14 camere duble superior şi 12 apartamente. 
Camerele sunt dotate cu mini-bar, aer condiţionat, seif, telefon, internet wireless, birou, halat și papuci. 
 
Restaurantul, 3 săli de mese, o sală de conferințe sunt situate in cadrul Hotelului Parc.  

Complexul Parc dispune si de Baza de tratament, bar, 2 terase, parcare păzită și plajă proprie amenajată cu terase, dușuri, 
şezlonguri, tobogan acvatic, bazin pentru copii (plaja de la Mircești). 

 

 
Tarif exprimat in RON / camera /zi. 
 
Servicii incluse: cazare cu mic dejun, acces gratuit la plaja naturista si de agreement cu namol sapropelic - Mircesti a Complexului 
Parc (sezlongul se achita separat), parcare gratuita. 
 

Tip camera 
01.05-

14.06.2021 
15.06-

30.09.2021 

Camera dubla 190 lei/zi 260 lei/zi 

Camera dubla 
superioara 

220 lei/zi 280 lei /zi 

Apartament 260 lei /zi 350 lei /zi 
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Servicii suplimentare: 
- Acces contra-cost la piscina exterioara la Hotelul Eclipsa 

 

OFERTA TRATAMENT 

PACHET 15.06-30.09.2021 

5 nopti 1090 lei/persoana/sejur 

7 nopti 1470 lei/persoana/sejur 

9 nopti 1800 lei/persoana/sejur 

12 nopti 2460 lei/persoana/sejur 

16 nopti 3120 lei/persoana/sejur 
 

Oferta de tratament include:  

- Cazare 5/ 7 / 9 / 12 / 16 nopti in camera dubla –diferenta pentru camera single este de 60 lei/zi  
- Masa meniu fix sau la cerere card valoric-valoare 50 lei/zi/persoana  
- Tratament – afectiuni reumatismale, ginecologice- 4 / 5 / 7/ 10 / 12 zile -4 proceduri/zi -consultatie medicala de 

specialitate  
- acces gratuit la plaja naturista si de agreement cu namol sapropelic - Mircesti a Complexului Parc (sezlongul se achita 

separat)  
- parcare gratuita 

 
 Facilitati copii: 

- 0-6.99 ani – beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar, achita 50 % din contravaloarea mesei meniu fix/card 
valoric- 25 lei/zi/copil 

- 7-13.99 ani – achita pat suplimentar + 50 % din contravaloarea mesei meniu fix/card valoric - 25 lei/zi/copil = 90 
lei/zi/copil 

- 14-16.99 ani – achita pat suplimentar + masa meniu fix/card valoric - 50 lei = 110 lei/zi/copil 
 
Program baza tratament: luni – vineri! 
Masa se serveste in cardul restaurantului de la Hotel Parc! 

 

Oferta este valabila pentru persoanele care prezinta la sosire cupon de pensie sau adeverinta de salariat, bilet de trimitere de la 
medicul de familie sau medic specialist utilizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cardul de sanatate si copie C.I.  

 
 

HOTEL EVER GREEN *** 
 
Hotelul Evergreen este situat in localitatea Amara, pe malul lacului, la 6 km de Slobozia.Hotel ofera o piscina in aer liber sezoniera, 
receptie non-stop, wi-fi gratuit si o parcare privata gratuita. 
Toate camerele au TV cu ecran plat si baie proprie. Facilitatitle includ halate de baie si articole de toaleta gratuite. 

 

 
Tarif exprimat in RON / camera /zi, cazare cu mic dejun. 
Tarifele sunt valabile pentru sejur de minim 3 nopti cazare! 
 
Facilitati copii: 

- 0-6.99 ani – beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun fara pat suplimentar,  
- 7-12.99 ani – achita pat suplimentar + mic dejun = 70 lei/zi/copil 

 
In lunile iunie, iulie, august, septembrie este gratuity accesul la piuscina hotelului! 

 
HOTEL LEBADA *** 

PERIOADA 
Camera 

dubla/twin  
Camera dubla 

superioara  

20.02-30.04.2021 200 lei/zi 300 lei/zi 

01.05-31.05.2021 250 lei/zi 350 lei /zi 

01.06-30.12.2021 300 lei /zi 400 lei /zi 
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Hotel Lebăda 3* este situat în centrul staţiunii Amara, chiar pe malul lacului, la 7 km distanţă de Slobozia. Din Bucureşti se poate 
ajunge mergând pe DN2 spre Urziceni şi apoi pe 2A spre Slobozia. 
Hotelul Lebăda are o capacitate de 222 de locuri, repartizate în două corpuri de cazare și dispune de camere duble de 3*. 
Hotelul dispune de săli de conferinte, bar, restaurant, biblioteca, sală de fitness și o plajă modernă situată pe malul lacului Amara, 
bază de tratament și restaurant. 
Camerele sunt dotate cu grup sanitar propriu, asigurându-se apă caldă după un program stabilit.  
Încălzirea spațiilor de cazare precum și prepararea apei calde este asigurată de o centralã termica proprie. 
În incinta Hotelului Lebăda funcţionează un Centru Teritorial de Învăţământ la Distanţă al Academiei de Studii Economice 
Bucureşti. În acest sens au fost amenajate 4 săli de curs şi 3 săli de seminar, precum şi 3 laboratoare.. 
 

  
 

Tarif exprimat in RON /persoana/zi, cazare cu mic dejun. 
 
Servicii suplimentare: 

- Mic dejun - meniu fix/fisa cont – 17 lei/ 20 lei 
- Pensiune completa - meniu fix/fisa cont -60 lei/65 lei 
- Tratament 2 proceduri – 40 lei 
- Supliment balcon – 20 lei/zi 
- Aer conditionat la camerele fara balon – 30 lei/zi 

 
Facilitati copii: 

- 0-5.99 ani – beneficiaza de gratuitate la cazare si masa fara pat suplimentar 
- 6-11.99 ani -  achita mic dejun – 15 lei/zi, pranz – 17 lei, cina 16 lei 
- Pat suplimentar – 28 lei/zi 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program baza tratament: luni – vineri! 
 

Oferta este valabila pentru persoanele care prezinta la sosire cupon de pensie sau adeverinta de salariat, bilet de trimitere de la 
medicul de familie sau medic specialist utilizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cardul de sanatate.  

 

Tip camera 
01.04-30.06; 

01.09-30.11.2021 
01.07-31.08.2021 

Camera single 144 lei/ pers /zi 162 lei/ pers /zi 

Camera dubla  80 lei/ pers /zi 90 lei/ pers /zi 

PACHETE TRATAMENT – OFERTE CU NUMAR LIMITAT DE LOCURI 

Tip Pachet 
01.04-30.06; 01.09-

30.11.2021 
01.07-31.08.2021 

Pachet 5 nopti cazare cu PC – meniu fix, 5 zile tratament 725 lei/zi/pers 725 lei/zi/pers 

Pachet” O saptamana la Amara” , include: 6 nopti cazare cu PC –
meniu fix, 5 zile tratament 

730 lei/zi/pers 770 lei/zi/pers 

Pachet” Sanatate la Hotel Lebada” , include: 9 nopti cazare cu PC –
meniu fix, 7 zile tratament 

950 lei/zi/pers 990 lei /zi/pers 

Pachet” Relaxare, Tratament si soare la Amara” , include: 12 nopti 
cazare cu PC –meniu fix, 9 zile tratament 

1150 lei /zi/pers 1188 lei /zi/pers 

Pachet” Tratament complet la Amara” , include: 16 nopti cazare cu 
PC –meniu fix, 12 zile tratament 

1509 lei /zi/pers 1509 lei /zi/pers 


