
 

 
 

 

VATRA DORNEI 
Atât stațiunea balneară Vatra Dornei, cât și împrejurimile de aici dețin numeroase obiective turistice precum mănăstiri, 

parcuri, muzee sau castele. 

Obiective turistice 

Muzeul Etnografic al Bucovinei se află în clădirea primăriei chiar în Vatra Dornei și reflectă trei aspecte esențiale ale 

culturii zonei: arta plastică contemporană, științele naturii și cinegetica. 

Parcul Vatra Dornei este situat în centrul stațiunii şi este declarat rezervație dendrologică. Aici există o concentrare a 

izvoarelor termale din regiune. Parcul deţine speciile rare de copaci și veverițele foarte prietenoase cu turiștii. 

Cazinoul din Vatra Dornei datează din perioada stăpânii austro-ungare şi este simbol al oraşului. De-a lungul timpului, 

a servit ca sală de concerte şi spectacole, club de şedinţe pentru muncitori în timpul comunismului sau sală pentru jocuri 

de noroc. În momentul de faţă, cazinoul este într-o stare avansată de degradare și aflat în plin proces de reabilitare. 

Muzeul de Ştiinţele Naturii şi Cinegetică Vatra Dornei, inaugurat în anul 1956 găzduieşte elemente de floră şi faună 

prezente în staţiune precum familii de cerbi şi căprioare, urşi bruni, vulturul pleşuv brun, cocoşul de munte, cocoşul de 

mesteacăn, dar şi multe alte specii de păsări. 

Cetatea de Scaun a Sucevei este o fortificație construită în zona Moldovei, dovadă a bătăliilor ce s-au purtat 

aici. Cetatea ce este acum monument istoric a fost ridicată de Petru I Mușat, întărită de Ștefan cel Mare și mai apoi 

distrusă de Dumitrașcu Cantacuzino. Cetatea oferă vizitatorilor o panoramă unică a oraşului. 

Ce se mai poate vizita la Vatra Dornei? 

Vegetaţia specifică zonei este cea aparţinând familiei coniferelor. Flora de tip alpin favorizează apariţia brazilor şi a 

jnepanului, ce creşte la altitudini de peste 1550 m. Pe lângă pădurile de brad şi jneapăn, se găsesc sălcii pitice, tufişuri de 

afine, merişoare, pini şi chiar şi mesteceni. 

Cel mai rar exponat de aici, floarea de colţ sau albumiţa, a fost declarată monument al naturii şi creşte în apropierea 

staţiunii, pe stâncile Rarăului. Alte flori precum bujorul de munte, dediţeii, piciorul cocosului alpin, ciuboţica cucului 

alpin, toporaşul alpin, garofiţa pot fi văzute în împrejurimile muntoase. În rezervaţia naturală de la Poiana Stampei turiştii 

pot vedea singură plantă carnivoră ce creşte în ţară, roua cerului, plantă considerată monument al naturii. În ceea ce 

priveşte fauna, Vatra Dornei este cunoscută pentru veveriţele ce apar de peste tot, ce pot fi văzute chiar în parcul central 

al oraşului.Alte animale de aici precum capra neagră sau muflonul sunt pe cale de dispariţie şi pot fi văzute la înălţimi 

mai mari. În pădurile din împrejurimi, turiştii pot vedea specii de urs, râs, lup, vulpe, mistreţ, jder, dihor, nevăstuică, 

bursuc şi vidră. Dintre păsări, cele mai reprezentative pentru această regiune sunt cocoşul de munte, cocoşul de 

mesteacăn, găinuşa, iar între peşti, păstrăvul şi lostriţa. Această zonă este una care adăposteşte numeroase specii de 

animale şi plante iar acţiunile de protecţie împotriva vânatului şi a braconajului s-au înăsprit pentru a proteja habitatul 

natural al acestor specii. 

HOTEL CAROL 4* 
Tarife perioade intermediare 2021 Tarife perioade 

sezon/vacante/sarbatori legale 
2021 

Tarife perioade 
exstrasezon 2021 

 
CAZARE IN 
PERIOADA:  

11.01.2021 – 29.01.2021 03.01.2021 - 11.01.2021  01.03.2021 - 02.04.2021 

 07.02.2021 -01.03.2021  29.01.2021 - 07.02.2021  11.04.2021 – 30.04.2021 

21.06.2021 -16.07.2021 02.04.2021 – 11.04.2021 09.05.2021 - 19.06.2021 

29.08.2021 - 23.12.2021 30.04.2021 - 09.05.2021  

 19.06.2021 - 21.06.2021  

 16.07.2021 - 29.08.2021  

TIPURI DE CAMERE  TARIF UNIC TARIF UNIC TARIF UNIC 

Camera dublă 235,00 300,00 225,00 

Single in dublă 175,00 220,00 165,00 

Garsonieră 275,00 315,00 255,00 

Single in garsonieră 190,00 250,00 185,00 

Apartament cu 1 
dormitor 

380,00 450,00 330,00 

Single în apartament 275,00 370,00 245,00 

Apartament cu 2 
dormitoare pt. 4 

persoane 

 
550,00 

 
630,00 

 
510,00 

Apartament cu 2 
dormitoare pt. 2 

persoane 

 
470,00 

 
550,00 

 
475,00 
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HOTEL DORNA 4* 

Hotelul Dorna se află în zona de schi Vatra Dornei. Proprietatea este la doar 50 de metri de pârtia de schi Parc. 

Oaspeții beneficiază de recepție deschisă non-stop. Toate camerele au aer condiționat, acces gratuit la internet 

prin cablu și TV prin cablu. Restaurantul servește mâncăruri internaționale și românești tipice, cum ar fi 

mâncăruri din vânat. Facilitățile oferite de proprietate includ loc de joacă pentru copii. 

                                                                                                                              Tarife in lei/zi/camera 
Perioada Tip camera Cazare cu mic dejun 

 

 

 
 

12.01- 19.12.2021 

 

Camera dubla 3* 299 
Single in dubla de 3* 264 

Camera dublă standard (4*) 330 
Single in dubla standard 295 

Cameră dublă superior (4*) 375 
Single în dublă superior 340 

Apartament standard (4*) 400 
Single in apartament 4* 365 

Apartament superior 4*  460 

Suita superior  4*(4 persoane) 750 
Single in suita ( 2persoane ) 690 

OPTIONAL : SERVICII DE MASA -   dejun : 63 lei/zi/pers;  cina :    63 lei/zi/pers.  

     Gratuit pe perioada sejurului: acces lapiscina interioara incalzita, sauna salina, sauna finlandeză, saună 

umedă, camera rece si sala de fitness ; MASAJ – contra cost; TRATAMENT BALNEAR :  Pachet standard 3 

proceduri/zi/pers costa 83 lei ( 1 procedură principală+ 2 proceduri electroterapie). Tratamentul nu se 

decontează prin Casa de Sănătate sau Casa Națională de Pensii. Duminica nu se face tratament.  

 

 VILA SEVA 4* 
                                                                                                                                        Tarife in lei/zi/camera 

Perioada Tip camera Cazare cu MD 

20.02 – 01.06.2021 

 

Camera Dubla  281 

Camera Single 250 

Camera Dubla Superioara 302 

Suita Junior 345 

Apartament sau Suita 2 dormitoare 440 
 

COMPLEX TURISTIC LE BARON 4* - Dorna Arini, la 5.1 km de Vatra Dornei 

 

Tarife in lei/zi/camera 

Perioada Tip camera Cazare  

2021 
Camera Dubla  327 

Apartament 491 
 

HOTEL BRADUL 3* 
Tarife in lei/zi/persoana si in lei/zi/apartament 

Perioada Tip camera Cazare cu MD 

01.05 – 30.09.2021 

21.12 – 28.12.2021 

Loc in camera dubla 121 

Camera Single 187 

Apartament (2 pers.) 330 

01.10  - 15.12.2021 Loc in camera dubla 110 

Camera Single 176 

Apartament (2 pers.) 308 

 



 

 

HOTEL INTUS 2*  

Tarife in lei/zi/persoana 

Perioada Tip camera Cazare  

2021 
Loc in dubla – cazare, masa, tratament  158 

Loc in dubla – cazare, masa 158 
*Masa  - Pensiune completa meniu fix  

 

PENSIUNEA ANGELA 3* 
Tarife in lei/zi/camera 

Perioada Tip camera Cazare 

20.02 – 01.06.2021 

15.09 – 20.12.2021 
Camera dubla 3* 142 

01.06 – 15.09.2021 Camera dublă 3* 164 

 

 

VILA CLASS 3* 
 

Tarife in lei/zi/camera 

Perioada Tip camera Cazare cu MD 

20.02 – 01.06.2021 

15.09 – 20.11.2021 Camera dubla 3* 
180 

01.06 – 15.09.2021 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    OBSERVATII: 1. Pentru perioadele de Sarbatori cum sunt Pastele, 

Craciunul, etc. tarifele de mai sus nu sunt valabile, vor exista 

pachetele special de sarbatori; 2. Multe locatii -  cum sunt cele 

de 4* in special - includ acces la zona Spa, dar acest acces este 

conditionat de legislatia valabila in perioada sejurului 

Dumneavoastra. 

Va dorim vacanta placuta! 


