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GORJ

SOVATA
Amplasare: Orașul Sovata se află pe cursul superior al râului Târnava Mică, în Depresiunea Praid-Sovata, la poalele dinspre sud-vest
ale Munților Gurghiu (Carpații Orientali), altitudine 475–530 m, la de 60 km est de municipiul Târgu Mureș (reședința Județului
Mureș).
Climat: Stațiunea are o clima subalpină, cu veri răcoroase (temperatura medie în iulie este de 18,5 °C) și ierni blânde (temperatura
medie în ianuarie este de -3,5 °C). Temperatura medie anuală este de 7,6 °C, iar media anuală a precipitațiilor este de 750 mm.
Factori naturali de cura: ape clorurate (cu concentrație mare - de la 40 la 250 g/litru) și sodice, prezentînd fenomenul de heliotermie
(vara, temperatura apei variază în funcție de acumularea căldurii solare în apa sărată, acționînd ca un izolator termic)
Indicatii terapeutice: Stațiunea este indicată pentru tratamentul bolilor ginecologice dar și pentru afectiuni degenerative, inflamatorii
și reumatismale; stări posttraumatismale (după operații vindecate la articulații, mușchi, oase, dupa luxații și entorse), pentru boli ale
sistemului nervos periferic (pareze ușoare, sechele ale poliomielitei, polinevrite), tulburări endocrine, boli cardiovasculare.
Tipuri de proceduri: băi calde, în cadă sau bazin,cu apa minerală sărată prelevată din lacuri; pentru tratamente ginecologice și
împachetări cu nămol cald; bazine pentru kinetoterapie, instalații pentru electroterapie și hidroterapie; saune; săli de gimnastică
medicală; plaje pe malul Lacului Ursu și Lacului Aluniș etc.;
Atractii turistice: Lacul Ursu și arboretele de pe sărături; Muntele de sare - cu un spectaculos aspect și care se află în spatele Lacului
Roșu și Lacului Verde; Vila Magistraților - clădire datată din 1920, inițial al Casei Regale; în prezent, este Centrul Regional de
Pregătire Profesională a Magistraților; Izvorul Maria - cu apă potabilă; Vila Bernády, Pârtia Aluniș , Lacul Negru - primul lac al
Sovatei format în anul 1710 prin surparea unei ocne; Izvorul Ghera , Centrul Cultural Domokos Așezarea romană de la Sovata
("Dealul Földvár") datată din sec. I-III p. Chr.; Turnul roman de la Săcădat (Epoca romană); Călimani - Gurghiu, sit de importanță
comunitară (134.936 hectare).

Hotel ALUNIS***
Hotelul este situat in statiunea balneoclimaterica Sovata la 100 m de Lacul Ursu.
Hotelul pune la dispozitia turistilor 284 locuri de cazare in camere duble, restaurant, baza de tratament,o piscina
interioara si un centru spa bine dotat.
Complexul Alunis asigura cele mai bune conditii de Welness & SPA prin: piscina cu apa dulce, 2 bazine cu apa sarata,
sauna finlandeza - infra sauna, solar, jacuzzi, sala de firnes
Centrul spa al Hotelului Alunis ofera o cadă cu hidromasaj, tratamente de masaj, un solar si o sala de fitness modern
echipata. In timpul iernii, asiguram monitor de schi pentru partia din statiune. Pentru copii, Hotelul Alunia ofera un loc
de joaca.

Perioada

03.01-09.01.2021
10.01-19.06.2021
20.06-11.09.2021
12.09-23.12.2021
•
•
•
•

Loc in cam. dbl cu
demipensiune
( bon valoric 60 lei/pers)
/zi
170 lei/pers/zi (236 lei Sgl)
160 lei/pers/zi (220 lei Sgl)
160 lei/pers/zi (220 lei
Sgl)

Loc in cam. dbl cu
pensiune completa
( bon valoric 80
lei/pers)/zi
190 lei/pers/zi(256 lei Sgl)
180 lei/pers/zi(240 lei Sgl)
240 lei/pers/zi(336 lei Sgl)
180 lei/pers/zi( 240 lei
Sgl )

Toate camerele au telefon, frigider, TV, CATV, WI-FI, uscator de par, halate de baie, minibar.
Pentru copiii intre 2 si 5.99 ani se va achita 20lei/copil/zi taxă utilități (include accesul gratuit la piscina)
Pentru copiii intre 6 si 13.99 ani se va achita 40 lei/copil/zi taxă utilități (include accesul gratuit la piscina
Pentru copiii care nu au implinit 14 ani patul suplimentar este la tarif de 60 lei / noapte (include accesul
gratuit la piscina),
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•
•
•
•
•

Pentru copiii care au implinit 14 ani patul suplimentar este la tarif de 85 lei / noapte (extrasezon) sau
130 lei / noapte (sezon ) ,tariful include accesul gratuit la piscina.
Tariful pentru camera single este 80% din tariful unei camere duble la care se adauga c/v mesei.
Pretul de cazare include intrarea la piscinele cu apa dulce si sarata, saune, sala de fitness
Meniul fix se acorda doar la pachetele de tratament cu bilet de trimitere de la medicul de familie.
Exceptie de la aceste tarife se face in perioadele cu pachete speciale.

2. Tarife pachete de tratament (cazare, masa -meniu fix si tratament reumatologic/ginecologic sau
respirator in baza proprie de tratament) :
Super oferta tratament balnear are check in obligatoriu duminica !

Perioada

Super ofeta tratament balnear
5 nopti cazare cu 5 zile tratament si 5 zile masa

10.01- mai 2021
Perioada

10.0119.06.2021
20.0611.09.2021
12.0918.12.2021

995 lei/pers ; 1280lei/sgl

Pachet PROFILACTIC
7 nopti cazare cu 5 zile
tratament si 7 zile masa

Pachet CURATIV 9
nopti cazare cu 7 zile
tratament si 9 zile masa

1385 lei/pers;1784lei/sgl
1770 lei /pers;2256 lei
/sgl
1735 lei/pers;2365lei/sgl 2171 lei /pers;2972
1385 lei/pers;1784lei/sgl lei/sgl
1770/sglsgl
lei /pers;2256
lei/sgl

Pachet INTENSIV 12 nopti
cazare cu 10 zile tratament
si 12 zile masa
2340 lei/pers;2952lei/sgl
2798 lei/pers;3727lei/sgl
2340 lei/pers;2952lei/sgl

Tarifele sunt valabile cu bilet de trimitere de la medicul de familie.
Tarifele includ consultatia medicala, cazare in camera dubla sau single si pensiune completa meniu fix (la cerere se
elibereaza contravaloarea meniului fix in tichete valorice ,masa servindu-se a la carte la restaurant ,unde tarifele contin
TVA ) . Procedurile din pachetele speciale sunt minore. Pentru o singura persoana in camera se adauga supliment de
camera single.
Persoanele care nu detin bilet de trimitere de la medicul de familie achita o diferenta suplimentara de TVA 5% la
valoarea pachetului si taxa de consultatie in valoare de 35 lei iar pentru masa se vor elibera bonuri valorice in valoare de
60 lei / zi .
Pachetele de tratament includ si accesul la piscina cu apa dulce, saune si fitness. Nu includ accesul la
piscinele cu apa sarata decat pe baza fisei de tratament.

VILA EURO VACANTA 4****
VILA “EURO VACANTA ” ESTE SITUATA IN APROPIEREA HOTELULUI “FAGET“ LA O DISTANTA
DE 200 – 250 m DE LACUL URSU SI DETINE 10 CAMERE, UN APARTAMENT SI BUCATARIE DOTATA
PENTRU PREPARAREA MESEI.

TIP CAMERA
CAMERA DBL
CAMERA SGL
APARTAMENT

03.0115.06.2021
150 lei/zi
130 lei/zi
220 lei/zi

16.0923.12.2021
150 lei/zi
130 lei/zi
220 lei/zi

16 .0615.09.2021
210 lei/zi
190 lei/zi
290 lei/zi

HOTEL RELAX 3***
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Hotelul Relax 3* este situat în stațiunea Sovata, fiind aplasat în apropierea obiectivelor turistice naturale. Se află la 500
metri de Lacul Ursu și la 5 km de Munții Gurghiului.
Hotelul Relax dispune de 22 de camere, dintre care: 14 camere duble, 7 apartamente și o cameră single, având în total o
capacitate de 50 de locuri.
Camerele duble sunt de două tipuri: matrimonale sau twin. Camerele duble matrimoniale conțin câte un pat
matrimonial, iar camerele duble twin conțin câte două paturi de o persoană.
Apartamentele sunt formate dintr-un dormitor cu pat matrimonial și un living cu canapea extensibilă.
Camera single conține un pat de o persoană.
Hotelul Relax beneficiază de un centru spa, un restaurant o sală de conferințe și un loc de joacă pentru copii.

Tariff/zi/camera –cazare cu mic dejun
TIP CAMERA
Camera DBL – 2 adt
Camera single
Camera DBL – 1 adt
+1 copil
Camera family 3 adt
Camera family 2 adt
+1 copil
Camera family23
adt+2 copii

03.01-29.04.2021
240 lei/zi
170 lei/zi

30.04-27.06/06.0923.12.2021
260 lei/zi
195 lei/zi

195 lei/zi

220 lei/zi

330 lei/zi

360 lei/zi

275 lei/zi

300 lei/zi

330 lei/zi

360 lei/zi

Tariff/zi/camera
Cazare cu demipensiune
TIP CAMERA
Camera DBL – 2 adt
Camera single
Camera DBL – 1 adt
+1 copil
Camera family 3 adt
Camera family 2 adt
+1 copil
Camera family23
adt+2 copii

03.01-29.04.2021

Cazare cu
demipensiune +
Spa si minibar
28.06-05.09.2021

28.06-05.09.2021

360 lei/zi
220 lei/zi

30.04-27.06/06.0923.12.2021
380 lei/zi
260 lei/zi

460 lei/zi
260 lei/zi

520 lei/zi
290 lei/zi

275 lei/zi

295 lei/zi

410 lei/zi

455 lei/zi

480 lei/zi

525 lei/zi

585 lei/zi

675 lei/zi

400 lei/zi

440 lei/zi

480 lei/zi

555 lei/zi

480 lei/zi

525 lei/zi

585 lei/zi

675 lei/zi

Sulpiment pensiune completa- 35 lei/pers/zi
Pat suplimentar cu mic dejun:
- copil 2-11.99 ani – 90 lei/zi
- copii peste 12 ani – 110 lei/zi
Servicii gratuite: wi-fi, sala de jocuri pentru copii, masa de fotbaal, play studio, poriectare diferite evenimente
sportive/filme.

HOTEL FABESCA BOUTIQUE & SPA 4*
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Fabesca Boutique Hotel & SPA se află în stațiunea Sovata și oferă design minimalist, centru spa cu zonă de relaxare, 2
piscine interioare, 3 saune și zonă de fitness. Centrul spa pune la dispoziție bar și terasă. Oaspeții beneficiază de WiFi
gratuit în zonele publice.
Camerele au design cu influențe mediteraneene, aer condiționat, pat mare, cu saltea din spumă cu memorie, TV cu
canale prin cablu, minibar și birou. Băile private oferă dotări moderne, pereți din sticlă și articole de toaletă gratuite.
Cele mai multe camere pun la dispoziție balcon sau terasă.
Restaurantul à la carte, cu design eclectic, modern oferă atmosferă de pub, terasă și cramă.

TIP CAMERA
CAMERA DBL
CAMERA FAMILY
APARTAMENT
CAMERA
EXCEPTIONALA

02-11.04, 30.04-09.05/
VINERI, SAMBATA 01.01-30.06.2021

08.02-01.04, 12-29.04, 10.0530.06, 12.09-22.12.2021

01.07-11.09.2021

490 lei/zi
490 lei/zi
590 lei/zi

450 lei/zi
450 lei/zi
550 lei/zi

560 lei/zi
560 lei/zi
660 lei/zi

690 lei/zi

650 lei/zi

760 lei/zi

•

Tarifele sunt exprimate in moneda RON si include MICUL DEJUN.

•

In perioada dintre 01 ianuarie - 30 iunie, tarifele camerelor includ mic dejun, acces la serviciile spa in
conformitate cu legislatia in vigoare din perioada sejurului planificat, WIFI internet, loc de parcare in limita
locurilor disponibile si TVA-ul.
In perioada dintre 01-10 ianuarie, 29 ianuarie-07 februarie, 02-11 aprilie si 30 aprilie-09 mai, serviciile de
cazare sunt disponibile doar cu demipensiune.

•
•
•

In perioada dintre 01 iulie-22 decembrie, tarifele camerelor includ mic dejun, WIFI internet, loc de parcare in
limita locurilor disponibile si TVA-ul.
In perioada dintre 01 iulie-12 septembrie, 22-31 octombrie si in intervalele de weekend din perioada 13
septembrie-22 decembrie, serviciile de cazare sunt disponibile doar cu demipensiune si servicii spa.

Gratuitati pentru copii cu varstele intre 0-5,99 ani:
• 100% gratuitate din serviciile de cazare cu mic dejun, fara pat suplimentar, impreuna cu parintii.
• In camere Family beneficiaza de 100% gratuitate maxim doi copii cu varstele pana la 5,99 ani
Tarife pentru paturi suplimentare:
• Patut bebe: 20 Ron/noapte
• Pat suplimentar cu mic dejun pentru copii cu varsta intre 6-12 ani: 70 Ron/noapte
• Pat suplimentar cu mic dejun pentru copii cu varsta peste 12 ani sau adulti: 90 Ron/noapte
TARIFE MESE/PERSOANA/ZI
• Demipensiune adult sau copil peste 12 ani – 80 lei
• Demipensiune copil pana in 12 ani – 40 lei
• Pensiune completa adult sau copil peste 12 ani - 140 lei
• Pensiune completa copil pana in 12 ani - 70 lei
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Mesele sunt asigurate in restaurantul Mediteranean sau Traditional in forma de bufet suedez sau service la farfurie. Hotelul isi
rezerva dreptul de a informa clientul in data sosirii de varianta servirii mesei de pranz/cina

TARIF ACCES SPA - 40 lei/persoana/zi

Ursina Ensana Health SPA Hotel 3*
Ensana Ursina se află în Sovata, la 300 de metri de Lacul Ursu și pune la dispoziție unități de cazare cu aer condiționat
și terasă. Restaurantul proprietății oferă o varietate de preparate, iar oaspeții au la dispoziție un bar, piscină interioară și
centru spa. Hotelul oferă vedere la munte.
Fiecare cameră are balcon. Camerele de la Ensana Ursina au dulap, TV cu ecran plat și baie privată.

Tip camera

Dubla standard
Single standard
DBL superioara
SGL superioara
Al 3-lea adult in camera
pe pat suplimentar
Copil 0-3.9 ani
Copil 4-11.99 ani
Copil 0-11.99 ani cu pat
sulpimentar

Perioada
10.01-17.06;
18.0612.09-23.12.2021;
11.09.2021
Cazare cu
Cazare cu
mic dejun
demipensiune
360 lei
580 lei
300 lei
480 lei
460 lei
640 lei
340 lei
520 lei
120 lei
180 lei
Politica copii
gratuit
30 lei
60 lei

gratuit
60 lei
90 lei

Tarifele includ: cazare cu mic dejun/ demipensiune, acces nelimitat la centrul SPA – bazine cu apa dulce, baie
alternanta kneipp, sauna filandeza, biosauna, zona de relaxare; in perioada verii intrare la Lacul Ursu si Alunis.

TIP CAMERA

Loc in dbl standard
Loc in dbl fara
tratament
Loc in dbl
superioara
Loc in dbl
superioara fara
tratament

„ Remediu traditional Sovata” – tarif/pachet/persoana
Pachet 7 nopti
Pachet 14 nopti
10.01-17.06; 12.0918.06-11.09.2021
10.01-17.06; 12.0923.12.2021
23.12.2021
2170 lei
2660 lei
3950 lei
1540 lei
2030 lei
2800 lei

18.06-11.09.2021

2310 lei

2800 lei

4160 lei

5000 lei

1680 lei

2170 lei

3010 lei

3850 lei

Alte optiuni – tarife/zi
165 lei
140 lei
245 lei
175 lei

Supliment sgl
140 lei
Pat suplimentar
175 lei
adult
Pat suplimentar
90 lei
125 lei
90 lei
copil
Oferta valabila cand cel putin o persoana achizitioneaza pachet cu tratament!

4790 lei
3460 lei

165 lei
245 lei
125 lei

Tariful include:
- Cazare 7/14 nopti cu demipensiune
- 1 consultatie initiala si una finala cu raport medical final( pt sejururile de 14 nopti)
- Pachet tratament alcatuit din 24 proceduri/sejur la pachet 7 nopti si 48 proceduri/sejur la pachet 14 nopti
- Timp liber in centrul SPA – bazine cu apa dulce, baie alternanta kneipp, sauna filandeza, biosauna, zona de
relaxare
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-

In perioada verii intrare la Lacul Ursu si Alunis.

„Vacanta curativa” – tarif/pachet/persoana
10.01-17.06; 12.0918.06-11.09.2021
23.12.2021;
Loc in dbl standard
1870 lei
2360 lei
Loc in dbl fara tratament
1540 lei
2030 lei
Loc in dbl superioara
2010 lei
2500 lei
Loc in dbl superioara fara
1680 lei
2170 lei
tratament
Alte optiuni – tarife/zi
Supliment sgl
140 lei
165 lei
Pat suplimentar adult
175 lei
245 lei
Pat suplimentar copil
90 lei
125 lei
Oferta valabila cand cel putin o persoana achizitioneaza pachet cu tratament!
TIP CAMERA

Tariful include:
- Cazare 7 nopti cu demipensiune
- 1 consultatie initiala
- Pachet tratament alcatuit din 12 proceduri/sejur
- Timp liber in centrul SPA – bazine cu apa dulce, baie alternanta kneipp, sauna filandeza, biosauna, zona de
relaxare
In perioada verii intrare la Lacul Ursu si Alunis.
„Taste of Sovata” – tarif/pachet/persoana
10.01-17.06; 12.0918.06-11.09.2021
23.12.2021
Loc in dbl standard
1280 lei
1680 lei
Loc in dbl fara tratament
1100 lei
1500 lei
Loc in dbl superioara
1380 lei
1780 lei
Loc in dbl superioara fara
1200 lei
1600 lei
tratament
Alte optiuni – tarife/zi
Supliment sgl
140 lei
165 lei
Pat suplimentar adult
175 lei
245 lei
Pat suplimentar copil
90 lei
125 lei
Oferta valabila cand cel putin o persoana achizitioneaza pachet cu tratament!
TIP CAMERA

Tariful include:
- Cazare 5 nopti cu demipensiune
- 1 consultatie initiala
- Pachet tratament alcatuit din 5 proceduri/sejur
- Timp liber in centrul SPA – bazine cu apa dulce, baie alternanta kneipp, sauna filandeza, biosauna, zona
de relaxare
In perioada verii intrare la Lacul Ursu si Alunis.

SOVATA Ensana Health SPA Hotel 4*
Ensana Sovata se află în inima Transilvaniei, la doar 200 de metri de Lacul Ursu helio-termal, cu apă sărată. Oferă WiFi
gratuit și mic dejun tip bufet.
Toate camerele luminoase au TV prin satelit, minibar, aer condiționat, baie privată și balcon. Această proprietate de
nefumători are dotări antialergenice și oferă camere accesibile cu scaunul cu rotile.
Zona de spa de la Ensana Sovata are piscină, saună, piscină cu apă sărată, baie de aburi, baie de aventură, cameră de
relaxare, sală de fitness și halate de baie gratuite.
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Tip camera
Dubla standard
Single standard
DBL superioara
SGL superioara
Al 3-lea adult in camera
pe pat suplimentar
Copil 0-3.9 ani
Copil 4-11.99 ani
Copil 0-11.99 ani cu pat
sulpimentar

Perioada
10.01-17.06;
18.0612.09-23.12.2021;
11.09.2021
Cazare cu
Cazare cu
mic dejun
demipensiune
420 lei
690 lei
350 lei
530 lei
490 lei
760 lei
400 lei
580 lei
160 lei
180 lei
Politica copii
gratuit
40 lei
80 lei

gratuit
60 lei
90 lei

Tarifele includ: cazare cu mic dejun/ demipensiune, acces nelimitat la centrul SPA – bazine cu apa dulce, baie
alternanta kneipp, sauna filandeza, biosauna, zona de relaxare; in perioada verii intrare la Lacul Ursu si Alunis.

TIP CAMERA

Loc in dbl standard
Loc in dbl fara
tratament
Loc in dbl
superioara
Loc in dbl
superioara fara
tratament

„ Remediu traditional Sovata” – tarif/pachet/persoana
Pachet 7 nopti
Pachet 14 nopti
10.01-17.06; 12.0918.06-11.09.2021
10.01-17.06; 12.0923.12.2021
23.12.2021
2590 lei
3150 lei
5000 lei
1750 lei
2310 lei
3500 lei

18.06-11.09.2021

2765 lei

3325 lei

5280 lei

6190 lei

1925 lei

2485 lei

3780 lei

4690 lei

Alte optiuni – tarife/zi
Supliment sgl
140 lei
165 lei
140 lei
Pat suplimentar
175 lei
245 lei
175 lei
adult
Pat suplimentar
90 lei
125 lei
90 lei
copil
Oferta valabila cand cel putin o persoana achizitioneaza pachet cu tratament!

5900 lei
4410 lei

165 lei
245 lei
125 lei

Tariful include:
- Cazare 7/14 nopti cu demipensiune
- 1 consultatie initiala si una finala cu raport medical final( pt sejururile de 14 nopti)
- Pachet tratament alcatuit din 24 proceduri/sejur la pachet 7 nopti si 48 proceduri/sejur la pachet 14 nopti
- Timp liber in centrul SPA – bazine cu apa dulce, baie alternanta kneipp, sauna filandeza, biosauna, zona de
relaxare
In perioada verii intrare la Lacul Ursu si Alunis.

TIP CAMERA

Loc in dbl standard
Loc in dbl fara
tratament
Loc in dbl
superioara
Loc in dbl
superioara fara
tratament

„Remedii Ginecologice” – tarif/pachet/persoana
Pachet 7 nopti
Pachet 14 nopti
10.01-17.06; 12.0918.06-11.09.2021
10.01-17.06; 12.0923.12.2021
23.12.2021
2640 lei
3200 lei
4830 lei
1750 lei
2310 lei
3500 lei

18.06-11.09.2021

2818 lei

3375 lei

5110 lei

60200 lei

1925 lei

2485 lei

3780 lei

4690 lei

5740 lei
4410 lei
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Supliment sgl
Pat suplimentar
adult
Pat suplimentar
copil

140 lei
175 lei

Alte optiuni – tarife/zi
165 lei
140 lei
245 lei
175 lei

165 lei
245 lei

90 lei

125 lei

125 lei

90 lei

Oferta valabila cand cel putin o persoana achizitioneaza pachet cu tratament!
Tariful include:
- Cazare 7/14 nopti cu demipensiune
- 1 consultatie initiala, ecografie si in caz de infertilitate consiliere de cuplu
- Pachet tratament alcatuit din 15 proceduri/sejur la pachet 7 nopti si 30 proceduri/sejur la pachet 14 nopti
- Timp liber in centrul SPA – bazine cu apa dulce, baie alternanta kneipp, sauna filandeza, biosauna, zona de
relaxare
In perioada verii intrare la Lacul Ursu si Alunis.
„Taste of Sovata” – tarif/pachet/persoana
TIP CAMERA
10.01-17.06; 12.0918.06-11.09.2021
23.12.2021
Loc in dbl standard
1480 lei
1930 lei
Loc in dbl fara tratament
1250 lei
1700 lei
Loc in dbl superioara
1605 lei
2055 lei
Loc in dbl superioara fara
1375 lei
1825 lei
tratament
Alte optiuni – tarife/zi
Supliment sgl
140 lei
165 lei
Pat suplimentar adult
175 lei
245 lei
Pat suplimentar copil
90 lei
125 lei
Oferta valabila cand cel putin o persoana achizitioneaza pachet cu tratament!
Tariful include:
- Cazare 5 nopti cu demipensiune
- 1 consultatie initiala
- Pachet tratament alcatuit din 5 proceduri/sejur
- Timp liber in centrul SPA – bazine cu apa dulce, baie alternanta kneipp, sauna filandeza, biosauna, zona
de relaxare
In perioada verii intrare la Lacul Ursu si Alunis.

BRADET Ensana Health SPA Hotel 4*
Bradet Ensana Health Spa Hotel 4* se află în stațiunea balneo-climaterică Sovata, la doar 200 de metri de lacul Ursu,
în apropierea centrului stațiunii. Hotelul oferă o frumoasă panoramă din toate camerele.
Bradet Ensana Health Spa Hotel 4* are o capacitate totală de cazare de 93 de camere împărţite în: 69 de camere duble
deluxe, 19 camere duble deluxe plus și 5 apartamente mobilate și dotate corespunzător pentru a asigura un sejur cât mai
plăcut.
Ensana Health Spa Hotel 4* este complet renovat și oferă oaspeţilor servicii de tratament, sala Premier Fitness şi
salonul de wellness şi înfrumuseţare. Baza de tratament spaţioasă a hotelului este alimentat cu apă terapeutică a Lacului
Ursu.
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Tip camera
Dubla deluxe
Single s deluxe
DBL deluxe plus
SGL deluxe plus
Apartament
Apartament regim sgl
Al 3-lea adult in camera
pe pat suplimentar
Copil 0-3.9 ani
Copil 4-11.99 ani
Copil 0-11.99 ani cu pat
sulpimentar

Perioada
10.01-17.06;
18.0612.09-23.12.2021;
11.09.2021
Cazare cu
Cazare cu
mic dejun
demipensiune
470 lei
790 lei
390 lei
570 lei
520 lei
840 lei
440 lei
620 lei
920 lei
1150 lei
850 lei
990 lei
180 lei
220 lei
Politica copii
gratuit
50 lei
90 lei

gratuit
80 lei
110 lei

Tarifele includ: cazare cu mic dejun/ demipensiune, acces nelimitat la centrul SPA – bazine cu apa dulce, baie
alternanta kneipp, sauna filandeza, biosauna, zona de relaxare; in perioada verii intrare la Lacul Ursu si Alunis.

TIP CAMERA

Loc in dbl deluxe
Loc in dbl deluxe fara
tratament
Loc in dbl deluxe plus
Loc in dbl deluxe plus
fara tratament

„ Remediu traditional Sovata” – tarif/pachet/persoana
Pachet 7 nopti
Pachet 14 nopti
10.01-17.06; 12.0918.06-11.09.2021
10.01-17.06; 12.0923.12.2021
23.12.2021
2590 lei
3360 lei
5280 lei
2065 lei
2520 lei
3780 lei

18.06-11.09.2021

3080 lei
2240 lei

6365 lei
4865 lei

3535 lei
2695 lei

5560 lei
4060 lei

Alte optiuni – tarife/zi/persoana
Supliment sgl
155 lei
180 lei
155 lei
Supliment apartament 310 lei
365 lei
310 lei
Pat suplimentar adult
220 lei
260 lei
220 lei
Pat suplimentar copil
110 lei
130 lei
110 lei
Oferta valabila cand cel putin o persoana achizitioneaza pachet cu tratament!

6085 lei
45850 lei

180 lei
365 lei
260 lei
130 lei

Tariful include:
- Cazare 7/14 nopti cu demipensiune
- 1 consultatie initiala si una finala cu raport medical final( pt sejururile de 14 nopti)
- Pachet tratament alcatuit din 24 proceduri/sejur la pachet 7 nopti si 48 proceduri/sejur la pachet 14 nopti
- Timp liber in centrul SPA – bazine cu apa dulce, baie alternanta kneipp, sauna filandeza, biosauna, zona de
relaxare
In perioada verii intrare la Lacul Ursu si Alunis.

TIP CAMERA

Loc in dbl deluxe
Loc in dbl deluxe
fara tratament
Loc in dbl deluxe
plus
Loc in dbl deluxe
plus fara tratament
Supliment sgl

„Remedii Ginecologice” – tarif/pachet/persoana
Pachet 7 nopti
Pachet 14 nopti
10.01-17.06; 12.0918.06-11.09.2021
10.01-17.06; 12.0923.12.2021
23.12.2021
2955 lei
3410 lei
5110 lei
2065 lei
2520 lei
3780 lei

18.06-11.09.2021

3310 lei

3585 lei

5390 lei

6195 lei

2240 lei

2695 lei

4060 lei

4865 lei

155 lei

Alte optiuni – tarife/zi/persoana
180 lei
155 lei

5915 lei
45850 lei

180 lei
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Supliment
apartament
Pat suplimentar
adult
Pat suplimentar
copil

310 lei

365 lei

310 lei

365 lei

220 lei

260 lei

220 lei

260 lei

110 lei

130 lei

110 lei

130 lei

Oferta valabila cand cel putin o persoana achizitioneaza pachet cu tratament!
Tariful include:
- Cazare 7/14 nopti cu demipensiune
- 1 consultatie initiala, ecografie si in caz de infertilitate consiliere de cuplu
- Pachet tratament alcatuit din 15 proceduri/sejur la pachet 7 nopti si 30 proceduri/sejur la pachet 14 nopti
- Timp liber in centrul SPA – bazine cu apa dulce, baie alternanta kneipp, sauna filandeza, biosauna, zona de
relaxare
In perioada verii intrare la Lacul Ursu si Alunis.
„Taste of Sovata” – tarif/pachet/persoana
TIP CAMERA
10.01-17.06; 12.0918.06-11.09.2021
23.12.2021
Loc in dbl deluxe
1705 lei
2055 lei
Loc in dbl deluxe fara tratament 1475 lei
1825 lei
Loc in dbl deluxe plus
1830 lei
2180 lei
Loc in dbl deluxe plus fara
1600 lei
1950 lei
tratament
Alte optiuni – tarife/zi
Supliment sgl
155 lei
180 lei
Supliment apartament
310 lei
365 lei
Pat suplimentar adult
220 lei
260 lei
Pat suplimentar copil
110 lei
130 lei
Oferta valabila cand cel putin o persoana achizitioneaza pachet cu tratament!
Tariful include:
- Cazare 5 nopti cu demipensiune
- 1 consultatie initiala
- Pachet tratament alcatuit din 5 proceduri/sejur
- Timp liber in centrul SPA – bazine cu apa dulce, baie alternanta kneipp, sauna filandeza, biosauna, zona
de relaxare
In perioada verii intrare la Lacul Ursu si Alunis.
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