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COSTINESTI 

 
 

Costinești (în trecut: Mangeapunar) este o localitate-stațiune de pe litoralul românesc, din județul Constanța, România, aflată la țărmul 

Mării Negre, reședință a comunei cu același nume. La recensământul din 2002 avea o populație permanentă de 905 locuitori, care se înzecește vara.   

Așezare geografică: El a evoluat dintr-un mic sat pescăresc (1960) într-o destinație de vară, foarte populară printre cei tineri și în special pentru 

studenți. Un hotel și o serie de complexuri cu vile și bungalouri au fost create în timpul erei comuniste, acestea fiind diferite atât la stil cât și la 
confort : cele mai luxoase (unde apa curentă mergea permanent iar camerele erau des curățate) erau rezervate elitei uteciștilor și pionierilor, unele 

primind și oaspeți comuniști străini, încât unei părți din litoral i-a rămas, de atunci, porecla de „Golful francezilor”. După 1989, o parte din ele au fost 

modernizate dar au fost construite și altele noi, inclusiv vile, în special în partea de nord a stațiunii, cu standarde europene moderne. Stațiunea are un 
lac mic în interiorul țărmului, lacul Costinești, care are o suprafață de 7 hectare, și adâncime mică, fiind înainte de inundații, separat de mare printr-un 

cordon de nisip. Lacul este unicul de pe litoralul României care nu este alimentat subteran. Datorită gradului de salinitate ridicat s-a format un strat 

considerabil de nămol folosit la tratarea bolilor reumatice.Turismul: În Costinești, turismul a debutat în anii 1920, cu amatori de pescuit în mare și de 
cercetări arheologice (eroziunea falezelor dezgropa în zonă cioburi, bănuți, bucăți de inscripții) dar și-a luat avântul din 1949, o dată cu inaugurarea 

primei tabere destinate pionierilor. Zece ani mai târziu a fost deschisă tabăra internațională a studenților. Printre cei care au tăiat panglica s-a aflat și 

Ion Iliescu, lider al studentilor comuniști – care avea să devină în 1990 președinte al României. Era vorba de câteva sute de corturi albastre așezate de-
a lungul falezei. După 1966, la Costinești s-a construit masiv, Nicu Ceaușescu având un rol important în dezvoltarea stațiunii. 

Atracții turistice: În partea de nord a plajei, aproape de țărm, se află epava Evangheliei, vas grecesc care aducea portocale la Constanța, eșuat în anii 

1960, aceastǎ epavă fiind una din atracțiile Costineștiului.Viața de noapte este dezvoltată în mare parte în jurul a trei discoteci în aer liber (Discotecile 
Ring, Tineretului și Vox Maris). Deoarece este frecventată în mare parte de tineri, stațiunea nu doarme niciodată. 

Principalele atracții sunt: discotecile în aer liber „Ring”, „Tineretului”, „Vox Maris”;terasa cu muzică Rock'n roll din anii 60' până astăzi: „White 

Horse”; epava Evangelia; Obeliscul; microformele săpate în calcar;taberele de studenți si yoga. 
 

 

Hotel  Meridian  2* 

 

Hotelul  este un hotel nou, amplasat intr-o zona linistita, la aproximativ 900 m de plaja. Hotelul Meridian este construit pe 2 etaje sii 

ofera cazare in camere duble si apartamente amenajate modern si confortabil. 

Dotari generale: 47 camere duble, suite; Restaurant, bar, terasa de vara; WiFi in camere si in spatiile publice; Parcare (contra cost). 

Dotari camere: Camere cu doua paturi: situate la mansarda, 2 paturi simple, TV color/TV cablu cu 35 posturi, grup sanitar propriu 

cu dus, apa calda/rece non-stop.Camere cu pat matrimonial: pat matrimonial, TV color/TV cablu cu 35 posturi, minibar, grup sanitar 

propriu cu dus, apa calda/rece non-stop, balcon, optional aer conditionat, geamuri termopan, plasa impotriva insectelor, . Suprafata 

25 mp.Apartamente formate din 2 camere dotate cu paturi duble, TV color/TV cablu cu 35 posturi, minibar, grup sanitar propriu cu 

apa calda/rece non-stop, optional aer conditionat. Suprafata 50 mp.Doar o parte din camere oferta balcon cu mobilier. 
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Tarifele sunt pe noapte si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si pentru 4 persoane in suita. 

Tarife de cazare pentru sezonul estival 2021 -  Oferta Inscrieri timpurii 31.03.2021 

Perioada Camera dubla twin 

la mansarda cu AC 

Camera dubla 

matrimoniala cu 

AC, 

fara balcon 

Camera dubla 

matrimoniala cu 

AC, 

cu balcon 

Suita 

2 dormitoare cu 

AC, 

fara balcon 

Suita 

2 dormitoare cu 

AC, 

cu balcon 

1-2 nopti minim 

3 nopti 

1-2 nopti minim 

3 nopti 

1-2 nopti minim 

3 nopti 

1-2 nopti minim 

3 nopti 

1-2 nopti minim 

3 nopti 

15.06-24.06 128 lei 106 lei 170 lei 149 lei 192 lei 170 lei 298 lei 277 lei 319 lei 298 lei 

25.06-30.06 130 lei 108 lei 173 lei 152 lei 195 lei 173 lei 303 lei 282 lei 325 lei 303 lei 

01.07-08.07 152 lei 130 lei 217 lei 195 lei 238 lei 217 lei 347 lei 325 lei 357 lei 336 lei 

09.07-15.07 154 lei 132 lei 220 lei 198 lei 242 lei 220 lei 353 lei 331 lei 364 lei 342 lei 

16.07-25.07 187 lei 165 lei 242 lei 220 lei 264 lei 242 lei 375 lei 353 lei 408 lei 375 lei 

26.07-31.07 209 lei 187 lei 264 lei 242 lei 287 lei 264 lei 430 lei 397 lei 463 lei 419 lei 

01.08-19.08 231 lei 209 lei 287 lei 264 lei 309 lei 287 lei 474 lei 441 lei 518 lei 485 lei 

20.08-25.08 227 lei 206 lei 282 lei 260 lei 303 lei 282 lei 466 lei 433 lei 509 lei 477 lei 

26.08-31.08 195 lei 173 lei 260 lei 238 lei 282 lei 260 lei 422 lei 390 lei 444 lei 422 lei 

01.09-14.09 149 lei 128 lei 192 lei 170 lei 213 lei 192 lei 340 lei 319 lei 351 lei 330 lei 

 

Tarifele sunt pe noapte si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si pentru 4 persoane in suita. 

Tarife de cazare pentru sezonul estival 2021 

Perioada Camera 

dubla twin 

la mansarda cu 

AC 

Camera dubla 

matrimoniala cu 

AC, 

fara balcon 

Camera dubla 

matrimoniala cu 

AC, 

cu balcon 

Suita 

2 dormitoare cu AC, 

fara balcon 

Suita 

2 dormitoare cu AC, 

cu balcon 

1-2 nopti minim 

3 nopti 

1-2 nopti minim 

3 nopti 

1-2 nopti minim 

3 nopti 

1-2 nopti minim 

3 nopti 

1-2 nopti minim 

3 nopti 

15.06-24.06 134 lei 112 lei 179 lei 157 lei 202 lei 179 lei 314 lei 291 lei 336 lei 314 lei 

25.06-30.06 137 lei 114 lei 182 lei 160 lei 205 lei 182 lei 319 lei 296 lei 342 lei 319 lei 

01.07-08.07 162 lei 139 lei 232 lei 209 lei 255 lei 232 lei 371 lei 348 lei 383 lei 360 lei 

09.07-15.07 165 lei 142 lei 236 lei 212 lei 260 lei 236 lei 378 lei 354 lei 389 lei 366 lei 

16.07-25.07 202 lei 179 lei 262 lei 238 lei 286 lei 262 lei 405 lei 381 lei 440 lei 405 lei 

26.07-31.07 226 lei 202 lei 286 lei 262 lei 309 lei 286 lei 464 lei 428 lei 500 lei 452 lei 

01.08-19.08 252 lei 228 lei 312 lei 288 lei 336 lei 312 lei 516 lei 480 lei 564 lei 528 lei 

20.08-25.08 248 lei 224 lei 307 lei 283 lei 330 lei 307 lei 507 lei 472 lei 555 lei 519 lei 

26.08-31.08 212 lei 189 lei 283 lei 260 lei 307 lei 283 lei 460 lei 425 lei 484 lei 460 lei 

01.09-14.09 161 lei 138 lei 207 lei 184 lei 230 lei 207 lei 368 lei 345 lei 380 lei 357 lei 

 

Facilitati copii: 

- 2 adulti 1 copil 0 - 6.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar. 

- 2 adulti si 2 copii 0 - 6.99 ani achita 57 lei/zi pentru pat suplimentar. 

- 2 adulti si 1 copil 7 - 17.99 ani achita 57 lei/zi si beneficiaza de pat suplimentar. 

- 2 adulti si 2 copii, primul copil 0-6.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar, al 2-lea copil 7-17.99 ani achita 

57 lei/zi si beneficiaza de pat suplimentar. 

- al 3-lea adult achita 57 lei/zi si beneficiaza de pat suplimentar. 

- al 5 lea adult in suita achita 57 lei/zi si beneficiaza de pat suplimentar. 

Capacitate maxima in camera dubla la mansarda este de 2 adulti si un copil 0-6.99 ani fara pat suplimentar. 

Capacitate maxima in camera dubla matrimoniala este de 2 adulti si 2 copii (un copil 0-6.99 ani si al 2-lea copil 7-17.99 ani), 2 adulti 

si 2 copii 0-6.99 ani sau 3 adulti. 

Capacitate maxima in suita este de 4 adulti si un copil 0-17.99 ani, 5 adulti. 

 

 

Hotel  Cris  2* 

Hotel Cris 2 stele Costinesti este pozitionat la 5 minute de mers pe jos de plaja si Obelisc, si la doar 250 de metri de Parcul de 

Distractii din Costinesti. 

Hotel Cris ofera cazare in cele 45 de camere cu doua si cu trei locuri. 

Pe langa spatiile de cazare, hotelul mai pune la dispozitia turistilor o gradina frumos amenajata cu plante ornamentale si flori. 

Masa poate fi servita in restaurantul propriu al hotelului Cris, sau in aer liber, pe terasa din gradina. 

Se ofera in mod gratuit access la internet wireless si parcare, in limita locurilor disponibile. 

Dotari generale: Camere duble si triple, Restaurant, Terasa, Gradina, Parcare, Bar 

Camera are 15 mp (fara baie si hol), si are urmatoarele dotari: baie proprie, televizor, aer condiționat, wi-fi gratuit. Unele camere au 

in dotare si frigider, care se ofera gratuit. Repartizarea camerelor se face la momentul cazarii. 

 
 

http://www.gorjtourism.ro/


Contact: 0723 38 73 73; 0253 22 74 35 

www.gorjtourism.ro; E-mail: rezervari@gorjtourism.ro 

3 

Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2021 

Perioada Camera dubla Camera tripla 

01.05-31.05 103 Lei 122 Lei 

01.06-18.06 124 Lei 143 Lei 

19.06-30.06 126 Lei 145 Lei 

01.07-15.07 156 Lei 181 Lei 

16.07-31.07 184 Lei 209 Lei 

01.08-25.08 266 Lei 286 Lei 

26.08-31.08 182 Lei 207 Lei 

01.09-08.09 108 Lei 127 Lei 

Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si 3 persoane in 

camera tripla. 

 

Facilitati copii: 

- 2 adulti si 1 copil 0-9.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare. 

- 2 adulti si 1 copil 10-17.99 ani achita 50% din valoarea unui loc si beneficiaza de pat suplimentar. 

- al 3-lea adult achita 50% din valoarea unui loc si beneficiaza de pat suplimentar. 

Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 1 copil 0-17.99 ani sau 3 adulti. 

Capacitate maxima camera tripla: 3 adulti. 

 

 

Pensiunea Casa Roman 2* 

Casa Roman este o pensiune situata pe malul marii, in Costinesti, si ofera o zona de plaja privata cu sezlonguri, acces gratuit la 

internet Wi-Fi si parcare privata. 

Dotari Generale: Restaurant, bar, terasa, Internet WiFi gratuity, Parcare privata gratuita in limita locurilor disponibile. 

Fiecare cameră include aer condiţionat şi balcon, iar unele au şi vedere la mare. Băile private sunt dotate cu duş şi articole de toaletă 

gratuite. Fiecare unitate de cazare are TV prin cablu. 

 

Tarife de cazare pentru sezonul estival 2021 

Perioada Camera dubla Camera tripla 

01.05.31.05 95 Lei 143 Lei 

01.06-17.06 120 Lei 180 Lei 

18.06-30.06 123 Lei 184 Lei 

01.07-14.07 149 Lei 224 Lei 

15.07-25.08 250 Lei 375 Lei 

26.08-31.08 170 Lei 255 Lei 

01.09-12.09 150 Lei 225 Lei 

13.09-15.10 144 Lei 216 Lei 

Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 2 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si pentru 3 

persoane in camera tripla. 

 

Facilitati copii: 

- 2 adulti si 1 sau 2 copii 0-7.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar. 

- 2 adulti si 1 copil 8-17.99 ani achita pentru pat suplimentar 50% din valoarea unui loc. 

- 2 adulti si 2 copii (1 copil 0-7.99, 1 copil 8-17.99 ani) primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar, al 2-lea 

copil achita pentru pat suplimentar 50% din valoarea unui loc. 

- 2 adulti si 2 copii 8-17.99 ani se pot caza in camera tripla. 

Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 2 copii 1 copil 0-7.99 ani si 1 copil 0-17.99 ani 

 

 

Pensiunea Maria  3* 

Pensiunea Maria 3 stele este amplasata la 20 de metri de plaja din zona Epavei. Ofera cazare in 15 camere duble prevazute cu baie 

proprie, aer conditionat, TV cu cablu, minibar si balcon. Opt dintre aceste camere sunt orientate spre mare, oferindu-va o vedere 

frumoasa. La parterul pensiunii este amenajat cu living comun cu bar, TV si zona de relaxare. Restaurantul pensiunii ofera un meniu 

variat, inspirat din bucataria romaneasca si cea internationala. In curtea pensiunii sunt amenajate foisoare, o zona pentru gratar si o 

terasa unde turistii pot servi masa. Pensiunea Maria Costinesti dispune de parcare proprie de care turistii pot beneficia gratuit.  

Dotari generale:  18 camere duble,  bar,  living comun cu TV,  curte cu gradina, foisor, spatiu pentru gratar,  parcare 

Camerele duble sunt dotate cu minibar, aer conditionat (contra cost) , televizor, baie proprie cu cabina de dus, balcon. 

 

Tarife sejur 5 nopti – serii fixe  – pentru sezonul estival 2021   

Tip camera 29.06-04.07 04-09.07, 

09-14.07, 

23-28.08 

14-19.07 19-24.07, 24-29.07, 29-03.08, 03-

8.08, 08-13.08, 13-18.08, 18-

23.08 

 28.08-02.09 02-07.09 

Camera dubla cu vedere 880 lei/sejur  971 lei/sejur 1143 lei/sejur 1257 lei/sejur 800 lei/sejur 686 lei/sejur 
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la gradina 

Camera dubla cu vedere 

la mare  

1029 lei/sejur  1143 lei/sejur 1280 lei/sejur 1371 lei/sejur 937 lei/sejur 800 lei/sejur 

Tarif exprimat in lei /camera –  2 adulti / sejur – 5 nopti cazare fara masa 

 

 

Hotel  Atena 3* 

Hotel Atena 2 stele este situat la aproximativ 150 de metri de gara veche, 500 de metri de plaja si de Epava Evanghelia. Este un 

hotel renovat integral, construit in anul 2009, ce ofera cazare in camere duble matrimoniale si twin. 

Dotari Generale 

- 41 de camere duble (37 camere duble cu pat matrimonial si 4 camere cu paturi twin) 

- fax, fotocopiere, spalatorie si serviciu de calcatorie (cost suplimentar) 

- snack-bar: cafea, bauturi racoritoare, snacks-uri, inghetata (cost suplimentar) 

- terasa cu separeuri, balansoare, gratar 

- loc de joaca pentru copii 

- parcare gratuita in limita locurilor disponibile 

- bucatarie (acces gratuit) 

- internet wireless  

Toate camerele dispun de mobilier din lemn masiv, pardoseala din gresie, TV, minifrigider, aer conditionat, internet wireless, grup 

sanitar propriu cu dus. Camerele de la etaj au balcon. Suprafata: 16mp. 
 

Tarife sejur 5 nopti – serii fixe  – pentru sezonul estival 2021   

Tip camera 30.06-05.07 
05-10.07, 

10-15.07, 
15-20.07 

20-25.07, 25-30.07, 30-04.08, 

04-09.08, 09-14.08, 14-19.08, 

19-24.08 

 
24-29.08 29.08-09.09 

Camera dubla delux 796 lei/sejur 902 lei/sejur 1137 lei/sejur 1475 lei/sejur 1458 lei/sejur 1050 lei/sejur 791 lei/sejur 

Tarif exprimat in lei /camera –  2 adulti / sejur – 5 nopti cazare fara masa 

 
 

Hotel  Impact G  3* 

Hotelul  se afla situat in zona centrala a statiunii la aproximativ 100 de metri de plaja, langa lac. 

Dotari generale:  73 de camera duble;  restaurant, terasa; seif si magazine la receptie, fax;  internet wireless, internet prin cablu;  

parcare. 

Dotari camere: Camerele dispun de baie proprie, tv, frigider, aer conditionat si balcon. 

 

Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2021 - Oferta Inscrieri Timpurii 31.03.2021 

Perioada Camera dubla 

cazare mic dejun demipensiune pensiune completa 

01.05-30.05 147 Lei 216 Lei 283 Lei 375 Lei 

31.05-17.06 158 Lei 227 Lei 294 Lei 386 Lei 

18.06-24.06 168 Lei 237 Lei 304 Lei 396 Lei 

25.06-29.06 173 Lei 242 Lei 309 Lei 401 Lei 

30.06-08.07 215 Lei 284 Lei 351 Lei 443 Lei 

09.07-17.07 219 Lei 288 Lei 355 Lei 447 Lei 

18.07-24.08 282 Lei 351 Lei 418 Lei 510 Lei 

25.08-31.08 203 Lei 272 Lei 339 Lei 431 Lei 

01.09-05.09 153 Lei 222 Lei 289 Lei 381 Lei 

06.09-15.09 149 Lei 218 Lei 285 Lei 377 Lei 

Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si servicii de 

masa conform tabelului de mai sus.  

 

Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2021 

Perioada Camera dubla 

cazare mic dejun demipensiune pensiune completa 

01.05-30.05 164 Lei 233 Lei 300 Lei 392 Lei 

31.05-17.06 176 Lei 245 Lei 312 Lei 404 Lei 

18.06-24.06 190 Lei 259 Lei 326 Lei 418 Lei 

25.06-29.06 194 Lei 263 Lei 330 Lei 422 Lei 

30.06-08.07 242 Lei 311 Lei 378 Lei 470 Lei 

09.07-17.07 248 Lei 317 Lei 384 Lei 476 Lei 

18.07-24.08 323 Lei 392 Lei 459 Lei 551 Lei 

25.08-31.08 233 Lei 302 Lei 369 Lei 461 Lei 

01.09-05.09 173 Lei 242 Lei 309 Lei 401 Lei 

06.09-15.09 168 Lei 237 Lei 304 Lei 396 Lei 
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Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si servicii de 

masa conform tabelului de mai sus.  

 

Servicii de masa (se servesc la restaurantul Regal din apropiere): 

Mic dejun - fisa cont 60 lei/camera/zi. 

Demipensiune - fisa cont 120 lei/camera/zi.  

Pensiune completa - fisa cont 200 lei/camera/zi. 

 

Facilitati copii: 

- 2 adulti + 1 copil 0-9.99 ani - beneficiaza de cazare gratuita, fara pat suplimentar. 

- 2 adulti + 2 copii 0-9.99 ani - primul copil beneficiaza de cazare gratuita, fara pat suplimentar, iar al 2-lea copil achita 50% din 

valoarea unui loc de cazare si beneficiaza de pat suplimentar. 

- 2 adulti + 1 copil >10 ani - copilul achita 50% din valoarea unui loc de cazare, si beneficiaza de pat suplimentar. 

- 2 adulti + 2 copii (primul 0-9.99 ani si al 2-lea >10 ani - 17,99 ani) - primul copil beneficiaza de cazare gratuita fara pat 

suplimentar, iar al 2-lea copil achita 50% din valoarea unui loc de cazare si beneficiaza de pat suplimentar; 

- 2 adulti + 2 copii >10 ani - 17,99 ani - ambii copii achita 50% din valoarea unui loc de cazare, si va beneficia de 1 pat suplimentar 

in camera. 

- al 3-lea adult - achita 50% din valoarea unui loc de cazare, si beneficiaza de pat suplimentar. 

Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 2 copii 0-17.99 ani sau 3 adulti. 

 

 

Hotel  Intim  3* 

Hotelul (fostul hotel Scoica) beneficiaza de o pozitionare foarte buna, fiind construit la doar 30 de metri de plaja, in dreptul "Epavei". 

Inaugurat in anul 2007, Hotel Intim Costinesti dispune de 44 de camere duble. Mobilierul camerelor este nou, iar spatiile comune 

sunt amenajate modern. Hotel Intim Costinesti mai detine un restaurant cu terasa, o curte interioara, bar si parcare, astfel incat turistii 

sa poata beneficia de servicii complete de cazare si masa.  

Dotari generale:  44 camere; restaurant, bar, terasa;  internet wireless; parcare. 

Dotari camere: Camerele au in dotare mobilier nou, aer conditionat, internet wireless, televizor, cablu tv, minibar si baie cu dus. 

Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2021 

Perioada Camera dubla 

01.06.15.06 154 Lei 

16.06-30.06 157 Lei 

01.07-08.07 228 Lei 

09.07-14.07 230 Lei 

15.07-20.08 281 Lei 

21.08-31.08 230 Lei 

01.09-10.09 160 Lei 

Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 3 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla dotata cu 

televizor, frigider, aer conditionat si internet wireless. 

  

Facilitati copii: 

- 2 adulti si 1 copil cu varsta 0-11.99 ani  beneficiaza de cazare gratuita, fara pat suplimentar. 

- 2 adulti si 2 copii cu varsta 0-11.99 ani  beneficiaza de cazare gratuita, fara pat suplimentar; daca se solicita pat suplimentar, se va 

achita 50% din valoarea unui loc de cazare. 

- 2 adulti si 2 copii (1 copil cu varsta 0-11.99 ani si 1 copil cu varsta 12-17.99 ani), primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare 

fara pat suplimentar, iar pentru al 2-lea copil se achita 50% din valoarea unui loc si beneficiaza de pat suplimentar; 

- 3 adulti, se achita 50% din valoarea unui loc de cazare pentru pat suplimentar. 

Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 2 copii (1 copil 0-11.99 ani, 1 copil 12-17.99 ani) sau 3 adulti. 

 

Hotel  Altantic 3* 

Hotelul Atlantic din Costinesti va asteapta sa le treceti pragul. Abia renovat complet si modernizat la cele mai noi standarde, hotelul  

va ofera un sejur cat mai placut intr-un mediu relaxant. 

Camerele izolate fonic, dotate cu aer conditionat, TV cu ecran plat, canale prin satelit, baie privata, inclusiv cu articole de toaleta 

gratuite si uscator de par, stau la dispozitia oaspetilor. 

Iar pentru a fi in forma in continuare, hotelul ofera oaspetilor o sala de fitness si pentru o seara linistita puteti savura bauturi la barul 

propietatii.  De asemenea, aveti acces gratuit la pracare privata si WiFi pentru a va tine la curent prietenii de sejurului dumneavostra. 

La Hotelul Atlanic exista o receptie deschisa nonstop care va poate informa despre atractiile din apropiere, cum ar fi parcul de 

distractii, obeliscul Costinesti, epava din Costinesti si plaja care se afla la doar 2 minute de mers pe jos. 

Proprietatea este la 600 de metri de parcul de distracţii Costineşti, obeliscul Costineşti este la 1 km, iar epava este la 5 km.  

 
Tarife sejur 5 nopti – serii fixe  – pentru sezonul estival 2021   

Tip camera 29.06-04.07 04-09.07 

09-14.07 

23-28.08 

14-19.07 19-24.07, 24-29.07 

29-03.08, 03-8.08 

08-13.08 

13-18.08  18-23.08  28.08-02.09 02-07.09 
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Camera dubla  1108 lei/sejur  1179 lei/sejur 1382 lei/sejur 1518 lei/sejur 1396 lei/sejur 1200 lei/sejur 1149 lei/sejur 1029 lei/sejur 

Apartament   1886 lei/sejur  2062 lei/sejur 2464 lei/sejur 2732 lei/sejur 2489 lei/sejur 2100 lei/sejur 1993 lei/sejur 1714 lei/sejur 

Tarif exprimat in lei /camera –  2 adulti / sejur – 5 nopti cazare fara masa 

 

 

Hotel  Autentic  3* 

Localizare : Hotelul Autentic(fostul hotel Le Bateau) este amplasat intr-o zona linistita, la 70 de metri de plaja Costinești și la 200 

de metri de Epava din Costinești.Obeliscul din Costinești este situat la 1,8 km de Hotel Autentic , iar parcul de distracții din 

Costinești se află la 2,2 km de proprietate. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu Constanța, 

situat la 46 km de unitatea de cazare. 

Cazare : Clasificat la categoria de 3 stele,Hotelul Autentic, pune la dispozitia oaspetilor un numar de 14 camere structurate in : 9 

camere duble standard,3 camere family,2 camere single 

Camere dubla standard : 20 mp,sunt dotate cu un pat matrimonial (160cm/200cm), aer conditionat  frigider, cablu TV, dulap,acces 

gratuit la wi-fi ,baie proprie cu dus,articole de toaleta gratuite .Toate camerele au balcon cu  masuta si scaune,vedere la mare.In 

aceste camere se pot caza pana la 2 adulti cu 1 copil. 

Camere family:  30 mp sunt  dotate cu doua paturi matrimoniale de 160 cm/200 cm, aer conditionat  frigider, cablu TV, dulap,acces 

gratuit la wi-fi ,baie proprie cu dus,articole de toaleta gratuite .Toate camerele au balcon cu  masuta si scaune.In aceste camere se pot 

caza pana la 2 adulti cu 2 copii. 

Camere single : dotate cu un pat generos, aer conditionat  frigider, cablu TV, dulap,acces gratuit la wi-fi ,baie proprie cu dus,articole 

de toaleta gratuite .Toate camerele au balcon cu  masuta si scaune. 

Facilitati generale : receptie deschisa nonstop,bucatarie comuna,terasa la soare,terasa,gratar,acces imediat la plaja,zona pentru 

fumatori 

Bucatarie complet dotata si utilata cu: aragaz, cuptor cu microunde, cafetiera, prajitor de paine, vesela 

Terasa a situata la ultimul etaj al hotelului, ofera o priveliste de neuitat asupra litoralului si a atractiei principale din statiunea 

Costinesti a Epava Evangelia 

Parcare privată gratuit la proprietate (nu este necesară rezervare). 

 
Tarife sejur 2 nopti – serii fixe  – pentru sezonul estival 2021   

Tip camera 30.06-02.07, 31.08-02.09 02-15.07, 01-30.08 16-31.07 02-06.09 

Camera dubla  330 lei/sejur  354 lei/sejur 519 lei/sejur 306 lei/sejur 

Tarif exprimat in lei /camera –  2 adulti / sejur – 2 nopti cazare fara masa 

 

 

Hostel  Perla Costinesti  3* 

Vila Perla Costinesti 3 stele este situata la 100 de metri de plaja, la 300 de metri de Obelisc si la aproximativ 500 de metri de gara 

Costinesti. La Satul de Vacanta Costinesti, in pas de plimbare, se ajunge in 15 minute. 

Vila Perla Costinesti ofera oaspetilor sai spatii de cazare dotate cu frigider, televizor, birou, baie cu dus. Pe langa spatiile de cazare, 

vila mai include un restaurant cu terasa, gradina cu foisor si parcare. 

Dotari Generale: Camera duble si triple, Restaurant, Terasa, Parcare, Gradina 

Camerele sunt dotate cu 1 pat matrimonial si 1 pat de o persoana, baie proprie dotata cu dus, televizor, frigider, birou. Unele camere 

au balcon si vedere spre mare, iar repartizarea se face la receptie in momentul cazarii. 

 
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2021 - Oferta Inscrieri Timpurii 31.03.2020 

Perioada Camera tripla in regim de dubla Camera tripla 

mic dejun demipensiune pensiune completa mic dejun demipensiune pensiune completa 

22.06-25.06 172 Lei 252 Lei 286 Lei 199 Lei 319 Lei 369 Lei 

26.06-02.07 190 Lei 270 Lei 304 Lei 217 Lei 337 Lei 387 Lei 

03.07-08.07 193 Lei 273 Lei 307 Lei 220 Lei 340 Lei 390 Lei 

09.07-15.07 196 Lei 276 Lei 310 Lei 224 Lei 344 Lei 394 Lei 

16.07-22.08 310 Lei 390 Lei 424 Lei 338 Lei 458 Lei 508 Lei 

23.08-31.08 252 Lei 332 Lei 366 Lei 280 Lei 400 Lei 450 Lei 

01.09-07.09 179 Lei 259 Lei 293 Lei 206 Lei 326 Lei 376 Lei 

08.09-15.09 154 Lei 234 Lei 268 Lei 181 Lei 301 Lei 351 Lei 

Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si servicii de 

masa conform tabelului de mai sus.  

Servicii de masa: 

Mic dejun (meniu fix) - 28 lei/persoana/zi. 

Demipensiune - mic dejun + fisa cont 70 lei/camera tripla in regim de dubla/zi si 105 lei/camera tripla/zi.  

Pensiune completa - mic dejun + fisa cont 100 leicamera tripla in regim de dubla/zi si 150 lei/camera tripla/zi. 

 
Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2021 

Perioada Camera tripla in regim de dubla Camera tripla 

mic dejun demipensiune pensiune completa mic dejun demipensiune pensiune completa 

22.06-25.06 182 Lei 262 Lei 296 Lei 209 Lei 329 Lei 379 Lei 

26.06-02.07 200 Lei 280 Lei 314 Lei 228 Lei 348 Lei 398 Lei 

03.07-08.07 203 Lei 283 Lei 317 Lei 232 Lei 352 Lei 402 Lei 
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09.07-15.07 208 Lei 288 Lei 322 Lei 238 Lei 358 Lei 408 Lei 

16.07-22.08 327 Lei 407 Lei 441 Lei 357 Lei 477 Lei 527 Lei 

23.08-31.08 266 Lei 346 Lei 380 Lei 295 Lei 415 Lei 465 Lei 

01.09-07.09 190 Lei 270 Lei 304 Lei 219 Lei 339 Lei 389 Lei 

08.09-15.09 162 Lei 242 Lei 276 Lei 190 Lei 310 Lei 360 Lei 

Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si servicii de 

masa conform tabelului de mai sus.  

 

Servicii de masa: 

Mic dejun (meniu fix) - 28 lei/persoana/zi. 

Demipensiune - mic dejun + fisa cont 70 lei/camera tripla in regim de dubla/zi si 105 lei/camera tripla/zi.  

Pensiune completa - mic dejun + fisa cont 100 leicamera tripla in regim de dubla/zi si 150 lei/camera tripla/zi. 

 

Facilitati copii: 

- 2 adulti  si 1 copil 0-3.99 ani, achita tariful de camera tripla in regim de dubla. 

- 2 adulti si 2 copii 0-3.99 ani, in camera tripla, ambii copii beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun. 

- 2 adulti si 2 copii (1 copil 0-3.99 ani, 1 copil 4.99 ani), in camera tripla, ambii copii beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun. 

- 2 adulti si 2 copii 4-11.99 ani, in camera tripla, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, al 2-lea copil achita 17 

lei/zi pentru mic dejun. 

- 2 adulti si 2 copii (1 copil 4-11.99 ani, 1 copil 12-17.99 ani), in camera tripla, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si mic 

dejun, al 2-lea copil achita mic dejun 17 lei/zi. 

- 2 adulti si 2 copii 12-17.99 ani, in camera tripla, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, al 2-lea copil achita 

mic dejun 28 lei/zi. 

- 3 adulti si 1 copil 4-11.99 ani, in camera tripla, copilul achita mic dejun 17 lei/zi. 

 

Oferta Speciala: Rusalii 2021 

SEJUR 2 ADULTI MD DP PC 

Camera tripla in regim de dubla 196 lei 276 lei 310 lei 

Camera tripla 224 lei 344 lei 394 lei 

Oferta este valabila pentru sejururi de minim 2 nopti in perioada 18.06-22.06. 

 

 

Complex Perla Costinesti  3* 

 Complexul Perla Costinesti este situata in Costinesti, la 300 de metri de plaja Costinesti. 

 Perla Costinesti ofera cazare cu un bar, parcare privata gratuita, lounge comun si o gradina. Cu WiFi gratuit, acest complex de 3 

stele ofera o zona de plaja privata si o receptie cu program nonstop. Complexul ofera camere de familie. 

Camerele complexului includ zona de relaxare, TV cu ecran plat cu canale prin satelit si baie privata cu articole de toaleta gratuite si 

dus. Unitatile de cazare sunt dotate cu birou. 

Facilitati: Perla Costinesti dispune de facilitati precum, parcare, bar, internet, aer conditionat, terasa, gradina,facilitati pentru 

persoane cu mobilitate redusa. 

 
Tarife sejur 5 nopti – serii fixe  – pentru sezonul estival 2021   

Tip camera 28.06-03.07,03-

08.07, 08-13.07 
13-18.07 18-23.07, 23-28.07, 28.07-

02.08, 02-07.08,07-12.08, 12-

17.08, 17-22.08 

22-27.08 27.08-01.09 01-06.09 

Cameratripla in 

regim de  dubla  

1179 lei/sejur  1141 lei/sejur 1768 lei/sejur 1532 lei/sejur 1473 lei/sejur 1086 lei/sejur 

Tarif exprimat in lei /camera –  2 adulti / sejur – 5 nopti cazare cu mic dejun 

 

 

Hostel  Pierre  3* 

Hostel Pierre 3 stele este un hotel deschis in anul 2004 si este situat la doar 20 de metri de plaja din zona Epava. 

Pozitionarea pe malul marii ofera posibilitatea servirii mesei pe terasa restaurantului acompaniati de zgomotul valurilor. 

Hotelul mai detine si o crama frumos amenajata. 

Dotari generale 

- 28 camere duble cu pat matrimonial, 1 camera dubla twin, 1 apartament cu 2 dormitoare, 1 apartament cu 3 dormitoare 

- restaurant, crama, terasa, bar 

- parcare 

Camerele dispun de mobilier modern, televizor, racitor, balcon cu sezlonguri, baie proprie cu dus si geam termopan, aer conditionat 

(se achita la receptie taxa de utilizare -10 lei/zi) 

 

Tarife de cazare pentru sezonul estival 2021 - Oferta Inscrieri 

timpurii 30.04.2021 

Perioada Camera dubla 

http://www.gorjtourism.ro/
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18.06-24.06 106 Lei 

25.06-30.06 114 Lei 

01.07-11.07 139 Lei 

12.07-22.07 177 Lei 

23.07-23.08 261 Lei 

24.08-31.08 212 Lei 

01.09-05.09 138 Lei 

Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla. 

 

 

Tarife de cazare pentru sezonul estival 2021 

Perioada Camera dubla 

18.06-24.06 114 Lei 

25.06-30.06 120 Lei 

01.07-11.07 164 Lei 

12.07-22.07 189 Lei 

23.07-23.08 287 Lei 

24.08-31.08 224 Lei 

01.09-05.09 151 Lei 

 

 Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla. 

Camera single se tarifeaza 80% din valoarea camerei duble. In perioada 23.07-23.08 nu se accepta valorificarea de camera 

single. 

 

Facilitati copii: 

- 2 adulti si 1 copil 0-11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara a beneficia de pat suplimentar. Daca se doreste pat 

suplimentar se achita suplimentar 57 lei/zi. 

- 2 adulti si 1 copil 12-17.99 ani se achita supliment de cazare 57 lei/zi (fara a beneficia de pat suplimentar). Daca se solicita pat 

suplimentar se achita 86 lei/zi. Patul suplimentar este la cerere, in functie de disponibilitate (se verifica disponibilitatea la hotel 

inainte de achitare). 

- 1 adult si 2 copii 0-11.99 ani se achita tariful camerei duble. 

- 1 adult cu 2 copii 12-17.99 ani se achita tariful de camerea dubla, plus supliment de cazare 57 lei/zi fara pat suplimentar. Daca se 

solicita pat suplimentar se achita 86 lei/zi. Patul suplimentar este la cerere, in functie de disponibilitate (se verifica disponibilitatea la 

hotel inainte de achitare). 

 

 

Hotel  Tiberius  Residence 3* 

Tiberius Residence 3 stele Costinesti este situat intr-un cartier rezidential din nordul statiunii, alcatuit din case de vacanta si 

hoteluri, la doar 100 de metri de plaja si la 5 minute de mers pe jos de centrul Costinestiului. 

Tiberius Residence are 52 de camere duble si triple, dotate conform clasificarii de 3 stele, cu aer conditionat, televizor, minibar. 

Pe langa spetiile de cazare, Hotel Tiberius pune la dispozitia turistilor un restaurant cu autoservire, deservit de o terasa in aer liber si 

un magazin cu produse alimentare, bauturi si pentru plaja.  

Dotari camere: Camerele au in dotare baie proprie, uscator de par, frigider, Tv si balcon, aer conditionat. 

 

Serii turistice fixe 6 nopti pentru sezonul estival 2021- Oferta Inscrieri 

Timpurii 31.03.2021 

Perioada Camera dubla 

13.06-19.06 1404 Lei 

20.06-26.06 1428 Lei 

27.06-03.07 1572 Lei 

04.07-10.07 

11.07-17.07 

1584 Lei 

18.07-24.07 

25.07-31.07 

1836 Lei 

01.08-07.08 1896 Lei  

08.08-14.08 

15.08-21.08 

1836 Lei 

22.08-28.08 1698 Lei 

29.08-04.09 1572 Lei 

Tarifele sunt pentru sejururi fixe de 6 nopti cu intrare Duminica si includ cazare si pensiune completa pentru 2 persoane in 

camera dubla dotata cu televizor, frigider, aer conditionat. 

 

Pensiune completa (mic dejun bufet suedez asistat, pranz si cina meniu fix - 3 variante de meniu) - 59 lei/persoana/zi. 

Facilitati copii: 
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- 2 adulti si 1 copil 0-11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar. 

- 2 adulti si 2 copii 0-11.99 ani, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, al 2 -lea copil achita pat suplimentar - 48 lei/zi. 

- 2 adulti si 1 copil 12-15.99 ani se achita pat suplimentar - 48 lei/zi. 

- 2 adulti si 2 copii (1 copil 0-11.99 ani, 1 copil 12-15.99 ani), primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, al 2 -lea copil achita 

pat suplimentar - 48 lei/zi. 

- al 3-lea adult achita contravaloarea unui loc de cazare si pensiune completa 59 lei/zi. 

Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 2 copii ( 1 copil 0-11.99 ani, 1 copil 12-15.99 ani) sau 3 adulti. 

 

 

Serii turistice 6 nopti pentru sezonul estival 2021 

Perioada Camera dubla 

13.06-19.06 1650 Lei 

20.06-26.06 1710 Lei 

27.06-03.07 1878 Lei 

04.07-10.07 1896 Lei 

11.07-17.07 1914 Lei 

18.07-24.07 

25.07-31.07 

2214 Lei 

01.08-07.08 2286 Lei  

08.08-14.08 2214 Lei 

15.08-21.08 2196 Lei 

22.08-28.08 2034 Lei 

29.08-04.09 1878 Lei 

Tarifele sunt pentru sejururi fixe de 6 nopti cu intrare Duminica si includ cazare si pensiune completa pentru 2 persoane in 

camera dubla dotata cu televizor, frigider, aer conditionat. 

 

Pensiune completa (mic dejun bufet suedez asistat, pranz si cina meniu fix - 3 variante de meniu) - 69 lei/persoana/zi. 

Facilitati copii: 

- 2 adulti si 1 copil 0-11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar. 

- 2 adulti si 2 copii 0-11.99 ani, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, al 2 -lea copil achita pat suplimentar - 57 lei/zi. 

- 2 adulti si 1 copil 12-15.99 ani se achita pat suplimentar - 57 lei/zi. 

- 2 adulti si 2 copii (1 copil 0-11.99 ani, 1 copil 12-15.99 ani), primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, al 2 -lea copil achita 

pat suplimentar - 57 lei/zi. 

- al 3-lea adult achita contravaloarea unui loc de cazare si pensiune completa 69 lei/zi. 

Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 2 copii ( 1 copil 0-11.99 ani, 1 copil 12-15.99 ani) sau 3 adulti. 

 

 

Hotel Vraja Marii 3* 

Hotel Vraja Marii 3 stele Costinesti este pozitionat in dreptul digului din Costinesti, in zona centrala, pe faleza statiunii, la doar 30 

de metri de plaja. Principalele atractii turistice din statiune se afla la o distanta de aproximativ 1 km fata de hotel – Obeliscul si 

Parcul de Distractii. 

Hotel Vraja Marii Costinesti a fost deschis in anul 2013 si detine un numar de 132 de locuri de cazare, impartite in camera duble si 

apartamente. 

Pe langa spatiile pentru cazare, Hotel Vraja Marii mai pune la dispozitia oaspetilor sai un restaurant construit pe malul marii, terasa, 

bar, parcare gratuita in limita locurilor disponibile. 

Dotari generale:58 camere duble standard, Restaurant (200 locuri), Terasa (160 locuri), Bar, Parcare gratuita (in limita locurilor 

disponibile), Sala de conferinte (100 locuri) 

Camerele duble standard sunt dotate cu 2 paturi de o persoana (care se pot apropia), baie proprie, televizor, aer conditionat, 

minibar, telefon, internet wireless, fotolii, fara balcon. 

Alte servicii: Internet wireless gratuit, parcare gratuita (in limita locurilor disponibile). 

 

Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2021 - Oferta Inscrieri Timpurii 31.03.2021 

Perioada Camera dubla standard 3*** 

mic dejun pensiune completa 

01.06-10.06 121 lei x 

11.06-17.06 185 lei 291 lei 

18.06-24.06 196 lei 314 lei 

25.06-01.07 251 lei 365 lei 

02.07-08.07 267 lei 383 lei 

09.07-15.07 283 lei 413 lei 

16.07-22.07 319 lei 441 lei 

23.07-15.08 325 lei 448 lei 

16.08-21.08 301 lei 401 lei 

22.08-28.08 287 lei 386 lei 
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29.08-04.09 201 lei x 

05.09-14.09 196 lei x 

Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti  si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si servicii de 

masa conform tabelului de mai sus. 

Mic dejun - 58 lei/camera/zi (variante de meniu - linie de autoservire). 

Pensiune completa -240 lei/camera/zi (variante de meniu - linie de autoservire). 

 

Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2021 

Perioada Camera dubla standard 3*** 

mic dejun pensiune completa 

01.06-10.06 132 lei x 

11.06-17.06 202 lei 314 lei 

18.06-24.06 213 lei 330 lei 

25.06-01.07 274 lei 388 lei 

02.07-08.07 290 lei 418 lei 

09.07-15.07 319 lei 448 lei 

16.07-22.07 363 lei 480 lei 

23.07-15.08 372 lei 492 lei 

16.08-21.08 336 lei 456 lei 

22.08-28.08 307 lei 413 lei 

29.08-04.09 215 lei x 

05.09-14.09 211 lei x 

Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti  si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si servicii de 

masa conform tabelului de mai sus. 

Mic dejun - 58 lei/camera/zi (variante de meniu - linie de autoservire). 

Pensiune completa -240 lei/camera/zi (variante de meniu - linie de autoservire). 

 

Tarif pat suplimentar al 2-lea copil 0-11.99 ani/copil 12-15.99 ani - 2021  

Perioada Pat suplimentar 

01.06-02.07 34 lei 

03.07-16.07 45 lei 

17.07-30.07 57 lei 

31.07-16.08 68 lei 

17.08-30.08 45 lei 

31.08-14.09 34 lei 

Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 5 nopti. 

 

Facilitati copii: 

- 2 adulti si 1 copil 0-5.99, copilul beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar. 

- 2 adulti si 2 copii 0-5.99 ani, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, al 2-lea copil achita pat suplimentar conform 

tabelului de mai sus si 14.5 lei/zi pentru mic dejun sau 60 lei/zi pentru pensiune completa . 

- 2 adulti si 1 copil 6-11.99 ani, copilul beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar si achita 14.5 lei/zi pentru mic dejun 

sau 60 lei/zi pentru pensiune completa 

- 2 adulti si 2 copii 6-11.99 ani, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, al 2-lea copil achita pat suplimentar conform 

tabelului de mai sus. Ambii copii achita mic dejun 14.5 lei/zi. In cazul tarifelor cu pensiune completa ambii copii achita 60 lei/zi. 

- 2 adulti si 2 copii (1 copil 0-5.99 ani, 1 copil 6-11.99 ani), primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, al 2-lea copil achita pat 

suplimentar conform tabelului de mai sus si 14.5 lei/zi pentru mic dejun sau 60 lei/zi pentru pensiune completa. 

- 2 adulti si 1 copil 12-15.99 ani, copilul achita pat suplimentar conform tabelului de mai sus si 29 lei/zi pentru mic dejun sau 120 

lei/zi pentru pensiune completa 

- 2 adulti si 2 copii ( 1 copil 0-5.99 ani, 1 copil 12-15.99 ani), primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, al 2-lea copil achita pat 

suplimentar conform tabelului de mai sus si 29 lei/zi pentru mic dejun sau 120 lei/zi pentru pensiune completa 

- 2 adulti si 2 copii ( 1 copil 6-11.99 ani, 1 copil 12-15.99 ani), primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare, dar achita mic dejun 

14.5 lei/zi sau pensiune completa 60 lei/zi, al 2-lea copil achita pat suplimentar conform tabelului de mai sus si 29 lei/zi pentru mic 

dejun sau 120 lei/zi pentru pensiune completa 

- al 3-lea adult achita contravaloarea unui loc cu masa si beneficiaza de pat suplimentar. 

Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 2 copii ( 1 copil 6-11.99 ani, 1 copil 12-15.99 ani) sau 3 adulti. 

 

Hotel Forum  3* 

Hotel Forum 3 stele este situat pe faleza statiunii, in zona "selecta" a Costinestiului, in apropiere de Clubul Vox Maris, Vilele 

Amiral si Hotel Azur. Pozitionarea excelenta, foarte aproape de plaja, de principalele restaurante si terase il recomanda oricarui tip de 

turisti. Detine restaurant (in curs de renovare), doua terase cu specific pescaresc si romanesc, sala de conferinte, sala internet, sauna. 

Hotelul este construit pe 7 etaje. 
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Dotari Generale:122 camere duble, 13 camere triple 4 apartamente, Terasa, bar, Sala de conferinte, Lift, WiFi gratuit  in camere si 

in zona de lobby, Loc de joaca pentru copii, Rampa acces persoane cu dizabilitati, Parcare gratuita (in limita locurilor disponibile), 

Camera de bagaje 

Camere duble renovate pot fi cu 2 paturi sau pat matrimonial si au baie proprie cu dus, tv, minibar, balcon, plasa impotriva 

insectelor, mobilier balcon, aer conditionat. Toate camerele au vedere partiala la mare. 

Apartamentele sunt dotate cu living (canapea fixa si 2 fotolii), minibar, tv (in living), dormitor cu pat matrimonial, baie cu cada, aer 

conditionat (in living). 
 

Tarife sejur 4 nopti – serii fixe  – pentru sezonul estival 2021  
SEJUR 2 ADULTI 26.06-01.07 01-06.07, 

06-11.07 
11-16.07 16-21.07, 21-26.07, 26-31.07, 

31.07-05.08, 05-10.08, 10-15.08, 

15-20.08, 20-25.08, 25-30.08 

 30.08-04.09 04-09.09 

Camera dubla 

matrimoniala 

1088 lei/sejur  1348 lei/sejur 1760 lei/sejur 2158 lei/sejur 1486 lei/sejur 1280 lei/sejur 

Camera dubla cu vedere 

la mare matrimonial  

1280 lei/sejur  1686 lei/sejur 2063 lei/sejur 2495 lei/sejur 1789 lei/sejur 1600 lei/sejur 

Apartamentul Junior de 

luxe  

1920 lei/sejur  2697 lei/sejur 2880 lei/sejur 3371 lei/sejur 2387 lei/sejur 2112 lei/sejur 

Apartamentul senior  2560 lei/sejur  3371 lei/sejur 3486 lei/sejur 4046 lei/sejur 3031 lei/sejur 2816 lei/sejur 

 
 

Hotel Trident  3* 

Pensiunea Trident 4 stele Costinesti este situata in zona de nord a statiunii, la 100 de metri de plaja si la 500 de metri de centru. 

Pensiunea Trident a fost inaugurata in anul 2006. Pentru servirea mesei, Pensiunea Trident pune la dispozitia turistilor un restaurant 

cu terasa in aer liber. Pentru petrecerea timpului intr-un mod placut, Pensiunea Trident are amenajat la parter un spatiu de relaxare cu 

masa de billiard, masa de ping-pong, zona de fitness, iar pentru cei mici, in gradina, exista un loc de joaca cu balansoar, leagan, 

tobogan, plasa elastica. Sala de fitness este dotata cu bicicleta, banda de alergat, stepper. 

Gradina este amenajata cu arbori, iarba, flori, plante exotice si foisoare. 

Dotari Generale: Camere duble si apartamente, Restaurant, Terasa, Bar, Gradina, Barbeque, Loc de joaca pentru copii 

Camerele duble sunt pozitionate cu vedere spre gradina sau cu vedere spre mare si sunt dotate cu: pat matrimonial, 2 fotolii, masuta, 

birou, noptiere, baie proprie cu cabina de dus, uscator de par si priza pentru aparat de barbierit, televizor cu diagonala de 100 cm, 

DVD, dulap pentru haine, masa de calcat rufe, uscator de rufe, cablu TV, minibar, seif, aer conditionat, telefon, pardoseala acoperita 

cu mocheta, balcon. Capacitate de cazare: maxim 2 adulti insotiti de 2 copii. Suprafata 20-24 mp. Camera cu 1 pat suprapus are o 

suprafata de 24 mp. 

Apartamentul senior este compus din living (40 mp) cu vedere spre mare, balcon, canapea extensibila, masuta, pat matrimonial cu 

2 noptiere, fotolii, birou, minibar, TV, DVD, dulap pentru haine si dormitor (24 mp) cu terasa (2 sezlonguri, cu vedere zona verde, 1 

canapea de gradina si 1 masa), pat matrimonial, noptiere, masuta, birou, 2 fotolii, baie cu dus dotata cu panel de hidromasaj, uscator 

de par si priza pentru aparat de barbierit, TV, DVD, masa de calcat rufe, uscator de rufe, cablu, telefon, minibar, seif, aer conditionat 

in ambele incaperi, mocheta. Capacitate de cazare: maxim 6 persoane. Suprafata 60 mp. 

Apartamentul Junior de Luxe este compus din 2 incaperi cu aer conditionat, ambele cu vedere directa spre mare - living cu balcon 

( 2 sezlonguri si 1 masuta), canapea extensibila, masuta,  fotolii, birou, noptiere, TV plasma, DVD, dulap pentru haine, 1 baie cu dus 

dotata cu panel de hidromasaj, uscator de par si priza pentru aparat de barbierit, masa de calcat rufe, uscator de rufe, cablu, telefon, 

minibar, seif, mocheta, dormitor cu balcon ( 2 sezlonguri si 1 masuta), pat matrimonial, noptiere, birou, masuta. Capacitate de cazare: 

maxim 4 persoane. Suprafata 45 mp. 

Alte servicii: Parcare gratuita (in limita locurilor disponibile), internet, umbrele pentru plaja, diferite jocuri si accesorii pentru plaja; 

camera pentru bagaje, dotari si amenajari specifice pentru persoanele cu dizabilitati, masa de tenis, bucatarie de vara. Cu 

plata: billiard 

 

Tarife sejur 5 nopti – serii fixe  – pentru sezonul estival 2021   
 26.06-01.07 01-06.07, 

06-11.07 
11-16.07 16-21.07, 21-26.07, 26-31.07, 

31.07-05.08, 05-10.08, 10-15.08, 

15-20.08, 20-25.08, 25-30.08 

 30.08-04.09 04-09.09 

Camera dubla 

matrimoniala 
1088 lei/sejur  1348 lei/sejur 1760 lei/sejur 2158 lei/sejur 1486 lei/sejur 1280 lei/sejur 

Camera dubla cu vedere 

la mare matrimonial  

1280 lei/sejur  1686 lei/sejur 2063 lei/sejur 2495 lei/sejur 1789 lei/sejur 1600 lei/sejur 

Apartamentul Junior de 

luxe  

1920 lei/sejur  2697 lei/sejur 2880 lei/sejur 3371 lei/sejur 2387 lei/sejur 2112 lei/sejur 

Apartamentul senior  2560 lei/sejur  3371 lei/sejur 3486 lei/sejur 4046 lei/sejur 3031 lei/sejur 2816 lei/sejur 

Tarif exprimat in lei /camera –  2 adulti / sejur – 5 nopti. 

 

 

Hotel  Vox Maris Grand Resort 4* 

Complex Vox Maris 4 stele din Costinesti este unul dintre cele mai apreciate locuri de cazare de pe litoralul romanesc, datorita 

amplasarii in centrul statiunii si la mica distanta fata de plaja, a serviciilor de calitate si a intimitatii pe care o ofera. Complexul 

turistic este construit pe o suprafata de 7 hectare si este format din mai multe vile, restaurante, terase, 3 piscine pentru copii si adulti, 
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sala de bowling (4 piste), teren de tenis, loc de joaca pentru copii, baruri, sala de fitness, sali de conferinta, toate inconjurate de un 

vast spatiu verde amenajat cu gazon, arbori, arbusti ornamentali, palmieri si flori. In interiorul complexului accesul este permis doar 

turistilor cazati aici, ceea ce asigura intimitate si un grad ridicat de securitate. 

Camerele sunt amenajate confortabil, in culori calde si odihnitoare si sunt dotate cu aer conditionat, balcon cu vedere spre gradina, 

televizor, minibar si telefon. Masa se poate servi in Restaurant Vox Maris sau pe una dintre terasele in aer liber. Pentru cei mici, Vox 

Maris are amenajata o piscina cu apa mica si un loc de joaca.  

Piscina mica de langa terasa la care se servesc mesele este deschisa, dar accesul se va face contra cost 50 lei/persoana/zi, accesul se 

achita la check-in pe toata perioada sejurului. Aceasta masura s-a luat pentru a putea pastra distantarea sociala avand in vedere ca 

este langa terasa . Accesul este limitat la maxim 15 persoane. 

Dotari generale: 350 camere duble, camere triple si apartamente,  restaurant, baruri,  sali de conferinta (9),  terasa, gradina,  piscina 

pentru adulti (2), piscina pentru copii (1),  sala de fitness, sala de bowling (4 piste), biliard, teren de tenis, tenis de masa, parcare 

Camerele duble sunt spatioase (app 30 mp), pot avea in dotare 1 pat matrimonial sau 2 paturi twin care se pot uni, au grup sanitar cu 

dus/cada, aer conditionat, balcon sau terasa cu vedere spre gradina, televizor, minibar si telefon. 

Camerele triple au aceleasi dotari ca si camerele duble, dar au in plus inca un pat de o persoana. 

Apartamentul 2 camere este compus din dormitor cu pat matrimonial si living cu canapea extensibila cu suprafete generoase, 

televizor LCD in fiecare camera, frigider, aer conditionat si telefon. Numarul maxim de persoane care pot fi gazduite in acest tip de 

apartament este de 4 persoane. 

Internet wireless in receptie si pe terasa din jurul piscinei, acces gratuit la piscine cu sezlong si umbrela, parcare gratuita. 

Piscina din fata vilelor este contra cost. 

 

Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2021 - Oferta Inscrieri Timpurii 31.03.2021 

Perioada Camera dubla standard Camera tripla Apartament 2 camere 
MD DP PC MD x3 DP x2 PC x2 MD x3 DP x2 PC x2 

18.06-24.06 267 Lei 334 Lei 401 Lei 386 Lei 453 Lei 520 Lei 505 Lei 572 Lei 639 Lei 

25.06-02.07 271 Lei 340 Lei 408 Lei 392 Lei 461 Lei 529 Lei 514 Lei 582 Lei 650 Lei 

03.07-08.07 276 Lei 346 Lei 415 Lei 399 Lei 469 Lei 539 Lei 523 Lei 592 Lei 662 Lei 

09.07-15.07 x 392 Lei 461 Lei x 514 Lei 583 Lei x 636 Lei 705 Lei 

16.07-22.07 x 402 Lei 473 Lei x 527 Lei 598 Lei x 653 Lei 723 Lei 

23.07-21.08 x x 553 Lei x x 678 Lei x x 804 Lei 

22.08-28.08 x 397 Lei 467 Lei x 520 Lei 590 Lei x 644 Lei 714 Lei 

29.08-04.09 x 390 Lei 459 Lei x 512 Lei 580 Lei x 633 Lei 702 Lei 

Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 4 nopti, si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si pentru 3 persoane in 

tripla/apartament, acces piscina, sala de fitness, tenis de masa, biliard, sezlonguri la piscina (in limita locurilor disponibile), internet 

wireless, parcare (in limita locurilor disponibile).  

Tarifele cu demipensiune includ mic dejun (tip continental) pentru 2 persoane si fisa cont de 60 lei/camera dubla si mic dejun pentru 

3 persoane si fisa cont de 60 lei/camera tripla/apartament. 

Tarifele cu pensiune completa includ mic dejun (tip continental) pentru 2 persoane si fisa cont de 120 lei/camera dubla si mic dejun 

pentru 3 persoane si fisa cont de 120 lei/camera tripla/apartament. 

 

Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2021 - Oferta Inscrieri Timpurii 31.03.2021 

Perioada Camera dubla standard Camera tripla Apartament 2 camere 
MD DP PC MD x3 DP x2 PC x2 MD x3 DP x2 PC x2 

18.06-24.06 333 Lei 400 Lei 468 Lei 452 Lei 519 Lei 587 Lei 571 Lei 638 Lei 706 Lei 

25.06-02.07 339 Lei 408 Lei 476 Lei 460 Lei 529 Lei 597 Lei 581 Lei 650 Lei 718 Lei 

03.07-08.07 345 Lei 415 Lei 484 Lei 468 Lei 538 Lei 608 Lei 592 Lei 661 Lei 731 Lei 

09.07-15.07 x 460 Lei 529 Lei x 582 Lei 651 Lei x 636 Lei 705 Lei 

16.07-22.07 x 472 Lei 543 Lei x 597 Lei 668 Lei x 653 Lei 723 Lei 

23.07-21.08 x x 603 Lei x x 728 Lei x x 854 Lei 

22.08-28.08 x 466 Lei 536 Lei x 590 Lei 660 Lei x 714 Lei 783 Lei 

29.08-04.09 x 458 Lei 527 Lei x 580 Lei 648 Lei x 701 Lei 770 Lei 

Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 2 nopti, si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si pentru 3 

persoane in tripla/apartament, acces piscina, sala de fitness, tenis de masa, biliard, sezlonguri la piscina (in limita locurilor 

disponibile), internet wireless, parcare (in limita locurilor disponibile).  

Tarifele cu demipensiune includ mic dejun (tip continental) pentru 2 persoane si fisa cont de 60 lei/camera dubla si mic dejun pentru 

3 persoane si fisa cont de 60 lei/camera tripla/apartament. 

Tarifele cu pensiune completa includ mic dejun (tip continental) pentru 2 persoane si fisa cont de 120 lei/camera dubla si mic dejun 

pentru 3 persoane si fisa cont de 120 lei/camera tripla/apartament. 

 

Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2021 - minim 4 nopti 

Perioada Camera dubla standard Camera tripla Apartament 2 camere 
MD DP PC MD x3 DP x2 PC x2 MD x3 DP x2 PC x2 

18.06-24.06 314 Lei 381 Lei 448 Lei 454 Lei 521 Lei 588 Lei 594 Lei 661 Lei 728 Lei 

25.06-02.07 322 Lei 391 Lei 460 Lei 466 Lei 535 Lei 604 Lei 610 Lei 679 Lei 748 Lei 

03.07-08.07 330 Lei 401 Lei 472 Lei 478 Lei 549 Lei 620 Lei 625 Lei 696 Lei 767 Lei 

09.07-15.07 x 460 Lei 531 Lei x 608 Lei 679 Lei x 755 Lei 826 Lei 

16.07-22.07 x 468 Lei 540 Lei x 618 Lei 690 Lei x 768 Lei 840 Lei 

23.07-21.08 x x 636 Lei x x 786 Lei x x 936 Lei 
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22.08-28.08 x 468 Lei 540 Lei x 618 Lei 690 Lei x 768 Lei 840 Lei 

29.08-04.09 x 452 Lei 522 Lei x 597 Lei 667 Lei x 742 Lei 812 Lei 

Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 4 nopti, si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si pentru 3 

persoane in tripla/apartament, acces piscina, sala de fitness, tenis de masa, biliard, sezlonguri la piscina (in limita locurilor 

disponibile), internet wireless, parcare (in limita locurilor disponibile).  

Tarifele cu demipensiune includ mic dejun (tip continental) pentru 2 persoane si fisa cont de 60 lei/camera dubla si mic dejun 

pentru 3 persoane si fisa cont de 60 lei/camera tripla/apartament. 

Tarifele cu pensiune completa includ mic dejun (tip continental) pentru 2 persoane si fisa cont de 120 lei/camera dubla si mic 

dejun pentru 3 persoane si fisa cont de 120 lei/camera tripla/apartament. 

 

Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2021 - minim 2 nopti 

Perioada Camera dubla standard Camera tripla Apartament 2 camere 
MD DP PC MD x3 DP x2 PC x2 MD x3 DP x2 PC x2 

18.06-24.06 392 Lei 459 Lei 526 Lei 532 Lei 599 Lei 666 Lei 672 Lei 739 Lei 806 Lei 

25.06-02.07 403 Lei 472 Lei 541 Lei 546 Lei 615 Lei 684 Lei 690 Lei 759 Lei 828 Lei 

03.07-08.07 413 Lei 484 Lei 555 Lei 561 Lei 631 Lei 702 Lei 708 Lei 779 Lei 850 Lei 

09.07-15.07 x 543 Lei 614 Lei x 690 Lei 761 Lei x 755 Lei 826 Lei 

16.07-22.07 x 552 Lei 624 Lei x 702 Lei 774 Lei x 768 Lei 840 Lei 

23.07-21.08 x x 696 Lei x x 846 Lei x x 996 Lei 

22.08-28.08 x 552 Lei 624 Lei x 702 Lei 774 Lei x 852 Lei 924 Lei 

29.08-04.09 x 534 Lei 603 Lei x 679 Lei 748 Lei x 824 Lei 893 Lei 

Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 2 nopti, si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla si pentru 3 

persoane in tripla/apartament, acces piscina, sala de fitness, tenis de masa, biliard, sezlonguri la piscina (in limita locurilor 

disponibile), internet wireless, parcare (in limita locurilor disponibile).  

Tarifele cu demipensiune includ mic dejun (tip continental) pentru 2 persoane si fisa cont de 60 lei/camera dubla si mic dejun 

pentru 3 persoane si fisa cont de 60 lei/camera tripla/apartament. 

Tarifele cu pensiune completa includ mic dejun (tip continental) pentru 2 persoane si fisa cont de 120 lei/camera dubla si mic 

dejun pentru 3 persoane si fisa cont de 120 lei/camera tripla/apartament. 

 

Facilitati copii in camera dubla: 

- 2 adulti  + 1 copil 0-1.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun (daca parintii au achizitionat pachetul cu mic dejun); 

- 2 adulti + 2 copii 0-1.99 ani, primul copil beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun, pentru al 2-lea copil se achita pentru 

cazare 80 lei/zi fara pat suplimentar; 

- 2 adulti + 1 copil 2-9.99 ani achita pentru cazare 80 lei/zi fara pat suplimentar. Daca se doreste pat suplimentar atunci cazarea se 

poate face in camera tripla. Daca parintii au optat pentru mic dejun, beneficiaza si de mic dejun gratuit. 

Facilitati copii in camera tripla: 

- 2 adulti + 2 copii (1 copil 0-1.99 ani , al 2-lea copil 2-17.99 ani) - copilul de 2-17.99 ani este considerat al 3-lea adult in camera, iar 

copilul de 0-1.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun (daca parintii au achizitionat pachetul cu mic dejun); 

- 3 adulti + 1 copil 0-1.99 ani - copilul beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun (daca parintii au achizitionat pachetul cu mic 

dejun); 

Facilitati copii in apartament: 

- 2 adulti + 2 copii (0-1.99 ani + 2-17.99 ani) - copilul de 2-17.99 ani este considerat al 3-lea adult in camera, iar copilul de 0-1.99 

ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun (daca parintii au achizitionat pachetul cu mic dejun); 

- 2 adulti + 2 copii 2-9.99 ani - primul copil este considerat al 3-lea adult in camera, iar pentru al 2-lea se achita pentru cazare 80 

lei/zi fara pat suplimentar; 

- 2 adulti + 2 copii (1 copil 2-9.99 ani, al 2-lea copil 11-17.99 ani) - copilul mai mare este considerat al 3-lea adult in camera, iar 

pentru al 2-lea se achita pentru cazare 80 lei/zi fara pat suplimentar; 

- 3 adulti + 1 copil 0-1.99 ani - copilul beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun (daca parintii au achizitionat pachetul cu mic 

dejun); 

- 3 adulti + 1 copil 2-9.99 ani - copilul achita pentru cazare 80 lei/zi fara pat suplimentar. Daca parintii au optat pentru mic dejun, 

beneficiaza si de mic dejun gratuit. 

Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti 2 copii 0-1.99 ani sau 2 adulti si 1 copil 2-9.99 ani.  

Capacitate maxima camera tripla: 3 adulti+1 copil 0-1.99 ani. 

Capacitate maxima apartament: 2 adulti+2 copii (1 copil 0-9.99 ani+1 copil 0-17.99 ani) sau 3 adulti si 1 copil 0-9.99 ani. 
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