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HOTEL OLTENIA 3* 

 

 

 
Hotelul Oltenia 3* este amplasat în centrul stațiunii balneo-climaterice Băile Govora și 

se adresează turiștilor ce-și doresc odihnă, relaxare și tratament. 

Capacitate hotel:  49 garsoniere 3*, 70 camere duble 3*,  46 camere duble 2*, sala de 

conferinte cu o capacitate de 100 de locuri. Camerele duble 3* sunt dotate cu televizor si 

minibar, garsonierele sunt dotate cu televizor, minibar si aer conditionat. 

Restaurante/Baruri: Restaurantul OLTENIA *** cu o capacitate de 130 locuri; 

Restaurantul – Pensiune OLTENIA *** cu o capacitate de 144 locuri. 

Hotelul dispune de o baza de tratamnet,piscina in aer liber; Centru SPA (sauna umeda si 

uscata, piscina, bazin iod, sala fitness, jacuzzi). 
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Amplasare: Staţiunea Băile Govora este situată în judeţul Vâlcea, în zona depresionară subcarpatică din nord-estul Olteniei la o distanţă 

de 20 km. de Rm. Vâlcea, pe o derivaţie a şoselei către Horezu şi Tg. Jiu, în apropiere de Transalpina, pe valea pârâului Hinţa, la o 

altitudine de 330 – 380 m, într-o zonă de un farmec deosebit, cu dealuri împădurite cu fag, brad, stejar, molid şi salcâm, în suprafață de 

370 ha. 

Climat: Climatul din Baile Govora este cel continental moderat cu mici influente mediteraneene: veri racoroase (temperatura medie a 

lunii iulie este de 19°C) si ierni placute (temperatura medie in ianuarie este de -3°C). Precipitatii sunt moderate (800 mm anual).  

 Factori naturali de cura: Este singura stațiune din țară cu ape minerale ce au o compoziție chimică diferențiată: ape sărate iodurate, 

bromurate, sulfuroase foarte concentrate, ape hipotone, sulfuroase, bicarbonate, sodice, calcice și magneziene. 

Apele minerale conțin până la 38,3â€° mg brom și 41,8â€° mg iod, iar apele concentrate sărate sulfuroase au mineralizare de până la 

160gâ€° și conțin hidrogen sulfurat în concentrație mare, până la 0,350gâ€°. 

Apele izvoarelor de cură internă slab mineralizate sunt caracterizate printr-o concentrație mică de hidrogen sulfurat și clor, dar bogat 

bicarbonatate.Prezența nămolului mineral sapropelic transportat de la Ocnele Mari, precum și bioclimatul de crutare, sedativ cu 

predominanța aeroionilor negativi și încărcătură minimă cu polenuri alergogene constituie factori naturali terapeutici utilizați în tratarea 

diferitelor afecțiuni. 

Indicatii terapeutice: 
Afecțiuni respiratorii: bronșita cronică;traheobronșite;B.P.O.C.;emfizem pulmonar; status post-infecții respiratorii repetate; 

bronșiiectazii fără episoade hemoptoice; astm bronșic alergic, infecțios, infecțio-alergic; sechele post-pneumectorii (nu pentru tumori 

maligne). 

Afecțiuni O.R.L.:  rinosinuzite cronice: catarale; alergice; hipertrofice; ozenoase; sinuzite operate; rinofaringite cronice hipertrofice; 

laringite; micoze orofaringiene. 

Afecțiuni ale aparatului locomotor: reumatism degenerativ: spondiloze; gonartroze; coxartroze; artroze periferice; reumatism secundar 

infecțios; reumatism abarticular; disfuncții post-traumatice: afecțiuni neurologice periferice;afecțiuni neurologice centrale (bolnavi sub 

62 ani, fără recidivă și crize epileptice). 

Afecțiuni asociate: gastroduodenite cronice; dispepsii gastro-intestinale; afecțiuni hepato - biliare care necesită cure de colereză; 

afecțiuni ale aparatului renal care necesită cure de diureză; afecțiuni metabolice: hipotiroidia, gută, diabet zaharat tip 2, osteoporoza etc.; 

sechele de rahitism; nevroze astenice; boli cauzate de stres.  

Atractii turistice: Teren de tenis, teren de minifotbal, strand cu ape minerale, Numeroase manastiri din secolele XIV-XVII 

(Govora, Horezu, Cozia, Arnota, Bistrita), Pestera Polovragi, Centre traditionale de olarit la Horezu si Vladesti, Colectia de Etnografie de 

la Maldaresti, Centrul de tesaturi si port traditional popular de la Vaideeni, Ruinele Castrului roman Pons Ventus de la Caineni 

Defileul Oltului Turnu Rosu – Cozia (47 km sapati in Muntii Capatanii, Lotrului si Fagarasului), Muzeul Satului Valcean din Bujoreni, 

Muzeul de Arta din Ramnicu Valcea. 
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Tarif lei/zi /pers 

Pachete Odihna – minim 3 nopti Pachete Tratament – minim 5 nopti 

12.09 – 15.10.2021 01.09-11.09.2021 12.09 – 15.10.2021 01.09-11.09.2021 

Loc in DBL 3*, pensiune 

completa meniu fix  

150 165 150 165 

Loc in DBL 3*, fisa cont de 

50 lei/zi 

150 x 150 x 

Loc in DBL 3*, mic dejun 

bufet si pranz bufet 

x 180 x 180 

Loc in garsoniera 3*, 

pensiune completa meniu fix 

160 180 160 180 

Loc in garsoniera 3*, fisa cont 

de 50 lei/zi 

160 x 160 x 

Loc in garsoniera 3*, mic 

dejun bufet si pranz bufet 

x 190 x 190 

 
Turistii cazati in hotel vor beneficia de acces gratuit la piscina exterioara si la centrul SPA, in perioada de functionare a acestora. 

 
Pentru a beneficia de tratament conform ofertei, turistul trebuie sa se prezinte cu biletul  – tip de trimitere de la medicul de familie sau medicul 

specialist si cardul de sanatate. In  tariful pentru tratament sunt cuprinse doua consultatii medicale (una la venire si una la plecare) si trei proceduri de 

tratament / zi / persoana. 

 In cazul pachetelor cu pensiune completa (meniu fix) se intra cu cina si se iese cu pranzul. 

 Check-in-ul se va face incepand cu ora 18.00, iar check-out-ul pana in ora 14.00. 

 Valoarea pensiunii complete este de 65 lei/zi/persoana. 

 Un copil cu varsta de pana la 5 ani, insotit de doi adulti are gratuitate la cazare, fara pat suplimentar; pentru al doilea copil cu varsta de pana in 5 

ani se achita o taxa de utilitati in valoare de 15 lei/zi. 

 Pentru  copiii cu varsta mai mare de 5 ani, insotiti de doi adulti platitori, se va incasa suma de 15 lei/zi/persoana – taxa de utilitati, fara acordarea de 

pat suplimentar;  

 Pentru un adult insotit de un copil cu varsta de pana la 5 ani, se aplica tariful de camera single; 

 Patul suplimentar se taxeaza cu 30 lei/zi (se poate instala doar in garsoniera). 

 Nu se accepta cazarea persoanelor insotite de animale de companie. 

 Daca se solicita meniu fix pentru copii de pana la 12 ani, tariful este de 35 lei/zi/persoana. 

Suma alocata la masa, in cazul pachetelor cu fisa cont, se poate suplimenta 

Pentru copiii cu varsta pana la 12 ani se acorda gratuit 2 proceduri de tratament pe zi, in baza biletului de trimitere de la medicul de familie si a copiei 

certificatului de nastere.  

 

 

Hotel Parc 2* 

 

 

 

 

Hotel Parc 2* este localizată în stațiunea Băile Govora. Clădirea hotelui Parc are 5 etaje și 

84 de spații de cazare, împărțite în camere duble, camere triple și o garsonieră. Accesul la 

etajele superioare se face și prin intermediul liftului.  

Toate camerele hotelului beneficiază de dotări și facilități conform celor 2*, astfel: baie 

proprie sau comună, Tv, cablu TV și telefon. 

 

 

Tarif Pachet Tratament 
 

Perioada  01.09-10.12.2021 

Pachet 5 nopti/6 zile Tarif zi suplimentara 

Loc  in camera dubla 725 lei/sejur/pers 145 lei/zi/pers 
           Tariful include: cazare cu  fisa cont -50 lei/zi, 1 consult medical si 3 proceduri de tratament   
 

 

Extrasezon 
15 Sept-31 Dec 

Cam dubla Single 

(2 persoane) 

Tarife  1 - 4 nopti 175 140 

Tarif  min 5 nopti 155 125 
 

Sezon 
1 septembrie – 14 septembrie 

Cam dubla Single 

(2 persoane) 

Tarife 1 - 4 nopti 200  180 
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Tarif  min 5 nopti 180 145 
In tarife este inclus micul dejun, parcare, internet, TVA, taxe locale.  

 

Tarife cazare copii, indiferent de perioada de sejur:  
1. sub 7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare(daca nu solicita pat suplimentar)si cura-balneo. 

2. intre 7–14 ani: 35 lei /zi cazare cu mic dejun, pat suplimentar. 

3. intre 7–14 ani: 10 lei /zi cazare FARA mic dejun si  pat suplimentar. 

4. peste 14 ani – tarif intreg adult. 

Facilitatea de gratuitate la cazare la copii 0-7 ani se acorda pentru max. 2 copii / camera, de la al 3-lea copil in sus se incaseaza pat suplimentar cu 

mic dejun inclus la tariful de 50 lei/pers.  

 

Tarife servicii  masa copii 7-14 ani:     1. mic dejun : 10 lei /zi/pers. 

                                                 2. demipensiune: 20 lei/zi/pers. (cina/dejun) 

                                                 3. pensiune completa: 30 lei/zi/pers.  

Tarife servicii masa adulti:      1. mic dejun : 20 lei/zi/pers. inclus in tarifele de cazare  

    2. demipensiune : 40 lei/zi/pers.  

    3. pensiune completa: 50 lei/zi/pers.  

Serviciile de masa se acorda pe baza de NOTA DE COMANDA  
In perioada 15.06 – 15.09.2021, la sejur mai mare de 4 nopti cazare se vor acorda  servicii de masa cu demipensiune sau pensiune completa. 

 

 

Tarife cura Balneo-SPA cuprinde 3 proceduri/zi/pers de luni pana vineri si consultatia de specialitate: 
               1     Gratuit copii 0 – 7 ani conform copie certificat de nastere si bilet de trimitere de la medic 

2 Intre 7-14 ani: 13 lei/zi/copil (3 proceduri/zi) si copie certificat de nastere + 1 examinare 

3 Peste 14 ani: 26 lei/zi/pers (3 proceduri/zi)+ 1 examinare 

4 Examinare de specialitate: 28 lei/pers 

 

 

 

HOTEL BELVEDERE 3* 
 

 

 

 

Hotelul Belvedere se află în stațiunea Băile Govora și are lounge 

comun, restaurant, centru de fitness și bar. De asemenea, facilitățile 

hotelului includ un centru de wellness şi spa, o terasă și o grădină. 

Oferind vedere la grădină, acest hotel are o recepție cu program 

nonstop și un loc de joacă pentru copii.  

Hotelul Belvedere 3*a fost renovat în anul 2005 și dispune de 76 

de locuri de cazare împărțite în camere duble și matrimoniale, 

apartamente și o garsonieră. Spațiile de cazare oferă confort și 

facilități conform celor 3*: baie proprie, televizor și cablu TV, 

telefon, minibar. Accesul în camerele de la etaj se poate face și cu 

liftul. 

 

 

Tarif Pachet Tratament 
 

Perioada  01.09-10.12.2021 

Pachet 5 nopti/6 zile Tarif zi suplimentara 

Loc  in camera dubla 725 lei/sejur/pers 145 lei/zi/pers 
 Tariful include: cazare cu  fisa cont -50 lei/zi, 1 consult medical si 3 proceduri de tratament   

 
 

Extrasezon 
15 Sept-31 Dec 

Cam dubla Single Apartament 

(2 persoane) (2 persoane) 

Tarife  1 - 4 nopti 240 175 280 

Tarif  min 5 nopti 190 155 230 
 

Sezon 
1 septembrie – 14 septembrie 

Cam dubla Single Apartament 

(2 persoane) (2 persoane) 

Tarife 1 - 4 nopti 270 210 320 

Tarif  min 5 nopti 230 180 285 
In tarife este inclus micul dejun, parcare, internet, TVA, taxe locale.  

 

Tarife cazare copii, indiferent de perioada de sejur:  
1. sub 7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare(daca nu solicita pat suplimentar)si cura-balneo. 

2. intre 7–14 ani: 55 lei /zi cazare cu mic dejun, pat suplimentar. 



 4 

3. intre 7–14 ani: 22 lei /zi cazare FARA mic dejun si  pat suplimentar. 

4. peste 14 ani – tarif intreg adult. 

 

Facilitatea de gratuitate la cazare la copii 0-7 ani se acorda pentru max. 2 copii / camera, de la al 3-lea copil in sus se incaseaza pat suplimentar cu 

mic dejun inclus la tariful de 55 lei/pers.  

 

Tarife servicii  masa copii 7-14 ani:1. mic dejun : 17 lei /zi/pers. 

                                                       2. demipensiune: 28 lei/zi/pers. (cina/dejun) 

                                                       3. pensiune completa: 50 lei/zi/pers.  

Tarife servicii masa adulti:      1. mic dejun : 28 lei/zi/pers. inclus in tarifele de cazare  

    2. demipensiune: 44 lei/zi/pers.  

    3. pensiune completa: 77 lei/zi/pers.  

 

Serviciile de masa se acorda pe baza de NOTA DE COMANDA  

In perioada 01.09 – 15.09.2021, la sejur mai mare de 4 nopti cazare se vor acorda servicii de masa cu demipensiune sau pensiune completa. 

 

Tarife cura Balneo-SPA cuprinde 3 proceduri/zi/pers de luni pana vineri si consultatia de specialitate: 
               1     Gratuit copii 0 – 7 ani conform copie certificat de nastere si bilet de trimitere de la medic 

5 Intre 7-14 ani: 13 lei/zi/copil (3 proceduri/zi) si copie certificat de nastere + 1 examinare 

6 Peste 14 ani: 26 lei/zi/pers (3 proceduri/zi)+ 1 examinare 

7 Examinare de specialitate: 28 lei/pers 

 

 

 

 

  HOTEL PALACE 4* 

 
Hotel Palace 4* face parte din oferta hotelieră a stațiunii Băile Govora, din 

județul Vâlcea. Hotel Palace este un monument istoric construit în perioada 

1911–1914 fiind primul hotel cu bază de tratament din România. 
Hotel Palace are o capacitate de 132 camere dintre care 7 camere single, 17 

camere duble şi 2 garsoniere clasificate la categoria 3 stele, situate la etajul 5 

şi 12 camere single, 91 camere duble şi 3 garsoniere clasificate la categoria 4 

stele. 

De asemenea hotelul oferă 3 camere duble pentru persoane cu dezabilităţi. 

Camerele hotelului dispun de TV, cablu TV, minibar, aer condiţionat 

(camerele de 4*), acces internet, telefon, detectoare de fum şi incendii, baie 

cu cabină de duş, uscător de păr. Garsonierele dispun de living cu canapea 

neextensibilă şi dormitor cu pat matrimonial. 

Hotel Palace dispune de un restaurant, terasă cu 100 de locuri, bar cu o 

capacitate de 40 de locuri, centru de sănătate şi spa, bază tratament balnear, 

centru de conferinţă, acces la internet, lift, room service, spaţii special 

amenajate pentru persoane cu dizabilitaţi, rampă la intrarea în hotel. 

 
Pachet Tratament 

“Aerosoli de Toamna” 
 

Perioada  12.09-10.12.2021 

Pachet 5 nopti/6 zile 

Loc  in camera dubla 4*  1210 lei/sejur/pers 
Include: 5 nopti cazare, demipensiune -mic dejun & cina,  consultaie medicala,  tratamnet 5 zile -cura balneo 3 proc/zi/pers,  Acces centru SPA, - Parcare & 

Wi-Fi gratuity,  1 procedura relax/ sejur - BONUS! 

 

Oferta este valabila cu intrare duminica! 

 
 4* Extrasezon Cam dubla Single Apartament 

15 Sept-31 Dec (2 persoane)  (2 persoane) 

Tarife agentii 320 260 380 

Tarif agentii min 5 nopti 264 215 315 

Tarif grupuri (minim 20 pers.) 231 182 275 

 

3*  Extrasezon Cam dubla Single Apartament 

1 Ian -31 Mai;15 Sept-31 Dec (2 persoane)  (2 persoane) 

Tarife agentii 275 215 325 

Tarif agentii min 5 nopti 215 165 255 

Tarif grupuri (minim 20 pers.) 205 155 237 

 

In tariful de cazare este inclus micul dejun, acces la SPA (piscine, jacuzzi, saune), parcare, internet wifi sau prin cablu, TVA, taxa locala.  

 



 5 

Tarife cazare copii: 

1. sub 4 ani beneficiaza de gratuitate la cazare(fara pat suplimentar), mic dejun, balneo si SPA. 

2. intre 4 – 7 ani cazare (fara pat suplimentar), cura-balneo si SPA – gratuit.,  Mic dejun – 44  lei/zi. 

3. intre 7 – 14 ani cazare cu pat suplimentar, mic dejun  si SPA = 88 lei/zi/copil. 

4. peste 14 ani – tarif intreg adult. 

 

 

Tarife cura Balneo-SPA cuprinde 3 proceduri/zi/pers de luni pana vineri si consultatia de specialitate: 
Electroterapie/Electrostimulare neuromusculara, Magnetoterapie, Ultrasonoaerosoli, Kinetoterapie individuala si de grup, Hidrokinetoterapie, 

Inhalatii, Pulverizatii, Ionizari/ Ionogalvanizari/ Bai galvanice, Curenti diadinamici, Curenti interferentiali, Curenti Trabert, Curenti de medie 

frecventa/ Curenti de joasa frecventa analgezici, Tens, Unde scurte, Ultrasunet, Sonoforeza, Solux, Bazin balneatie apa minerala iod. 

 

1. Gratuit copii 0 – 7 ani conform copie certificat de nastere 

2. Intre 7-14 ani: 17 lei/zi/copil (3 proceduri/zi) 

3. Peste 14 ani: 42 lei/zi/pers (3 proceduri/zi) 

4. Examinare de specialitate: 28 lei/pers 

5. Ambulatoriu: examinare de specialitate - 55 lei/ persoana 

6. Ambulatoriu: examinare copil – 28 lei/ copil 

 

  

Servicii de masa:  
 

– demipensiune – 65 lei / zi / persoana – fisa cont 

- pensiune completa 110 lei / zi / persoana – fisa cont 

 

 

 


