
 

 

 

 

 

 

TARIFE HOTEL O3ZONE 4*, TUSNAD 
 

 
SERVICII 

13.10-20.12 21.12-31.12 

 Tarif Tarif 

CAZARE CU MIC DEJUN  

Cameră dublă/twin 403 

314 

135 

125 

593 

672 

761 

515 

425 

135 

125 

705 

784 

873 

Cameră în regim single 

Pat suplim. persoane peste 14 ani 

Pat suplimentar copii 6-14 ani 

Apartament standard (2 pax) 

Apartament family (2 pax) 

Apartament Deluxe (2 pax) 

CAZARE CU DEMIPENSIUNE - mic dejun şi cină bufet inclusă 

Cameră dublă/twin 470 

336 

165 

140 

649 

728 

806 

571 

448 

165 

140 

750 

828 
907 

Cameră în regim single 

Pat suplim. persoane peste 14 ani 

Pat suplimentar copii 6-14 ani 

Apartament standard (2 pax) 

Apartament family (2 pax) 

Apartament Deluxe (2 pax) 
CAZARE CU PENSIUNE COMPLETĂ - mic dejun, 

prânz şi cină bufet inclusă 

Cameră dublă/twin 604 

403 

225 

185 

784 

862 

940 

705 

515 

225 

185 

884 

963 
1041 

Cameră în regim single 

Pat suplim. persoane peste 14 ani 

Pat suplimentar copii 6-14 ani 

Apartament standard (2 pax) 

Apartament family (2 pax) 

Apartament Deluxe (2 pax) 

 

Mentiuni: 
 

 
 

 
 

 

 
Tarifele sunt exprimate în lei, includ TVA. 
Pentru turiştii cazaţi care au împlinit vârsta de 14 ani se aplică o taxă locală de 2 
lei/pers./noapte, care va fi achiat de turist la recepţie. 
Pentru clienții cazați accesul la spa (piscină interioară, jacuzzi, saune şi mini sală fitness) 
este gratuit. Program funcţionare Spa: marţi-duminică 9:00-21:00, luni 14:00-21:00. Ne 
rezervăm dreptul de a închide temporar centrul spa pentru efectuarea lucrărilor de 
mentenanţă. Aceste perioade vor fi comunicate în prealabil partnerilor prin e-mail. 

Pentru perioada 20-25 Iulie 2021 nu avem disponibilitate, toate camerele sunt contractate. 
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   În perioadele vacanţelor şcolare, precum şi în weekenduri pe tot parcursul anului (ziua de 
vineri şi sâmbătă) tarifele cu mic dejun nu se aplică. Rezervările pot fi făcute doar la 
tarifele de demipensiune sau pensiune completă. 

   Pentru perioadele speciale: Sărbătorile pascale, Rusalii (ortodoxe şi catolice), 1 Mai, Sf. 
Maria. Sf. Andrei-1 Decembrie, Crăciun şi Revelion se vor aplica tarife speciale de pachet. 
Nu se confirmă rezervări cu tariful de cazare cu mic dejun. 

Copiii cu vârsta sub 6 ani au gratuitate la cazare şi mese, în cazul în care nu se foloseşte pat suplimentar. 

   Copiii cu vârsta între 6-14 ani vor avea planul de mese identic cu cel al adulţilor. În cazul în 
care nu se foloseşte pat suplimentar, vor achita costul meselor, inclusiv micul dejun. Vezi 
tarifele serviciilorsuplimentare în tabelul de mai jos. 

Persoanele cu vârsta peste 14 ani se consideră adulţi. 

În camerele duble se poate aşeza maxim 1 pat suplimentar. Astfel în cazul rezervărilor de 4 
persoane/cameră dublă a 3-a persoană poate fi adult sau copil cu vârsta 0-14 ani pe pat 
suplimentar, a 4-a persoană poate fi 1 copil sub 6 ani fără pat suplimentar. Nu sunt acceptate 
alte construcţii de peste 3 persoane/cameră. În cazul rezervărilor de 4 persoane care nu 
corespund criteriilor enumerate mai sus, se va solicita rezervea a 2 camere duble alăturate 
sau apartament. 

   Tariful pentru apartamente standard se aplică pentru 2 persoane, celelalte persoane 
plătesc numaiplanul de masă, conform tabelului de mai jos. Apartamentele pot fi  
rezervate pentru cel mult 4persoane în felul următor: cel mult 3 persoane care pot fi 
adulţi sau copii 0-14 ani + 1 copil 0-14 ani. Nu sunt acceptate alte construcţii de peste 3 
persoane/apartament. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că hotelul dispune de 4 astfel 
de apartamente, iar disponibilitatea poate fi mai redusă, decât a altor tipuri de camere. 

   Tariful pentru apartamentul family se aplică pentru 2 persoane, celelalte persoane 
plătesc numaiplanul de masă. Apartamentul family poat fi rezervat pentru cel mult 6 
persoane în felul următor:cel mult 4 persoane care pot fi adulţi sau copii 0-14 ani + 2 copii 
0-14 ani ; Nu sunt acceptate alte construcţii, respectiv mai mult de 4 adulţi/apartament. 
Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că hotelul dispune de 1 apartament family, astfel 
disponibilitatea poate fi mai redusă, decât a altor tipuri de camere. 

   Disponibilitatea confirmată este garantată 24 ore. După acest termen vă rugăm să 
solicitaţi reconfirmarea disponibilităţii. 

Nu se acceptă animale de companie în hotel. 

Servicii suplimentare HOTEL O3ZONE Preţ/persoană 

Demipensiune (cină) 65 lei / zi 

Demipensiune (cină) copii 6-14 ani 45 lei / zi 
Pensiune completă (dejun + cină) 125 lei / zi 

Pensiune completă (dejun + cină) copii 85 lei / zi 

Mic dejun copii 6-14 ani 30 lei / zi 

Mic dejun persoană cu vârsta peste 14 ani 40 lei / zi 

Cazare copii 0-6 ani fara pat suplimentar 0 lei / zi 

Mic dejun/demipensiune/pensiune completă copii 0-6 ani fără pat 
suplimentar 

0 lei / zi 

Pătuţ bebe 20 lei / zi 

Supliment early check-in sau late check-out 25% din tariful de 
BB 



TARIFE HOTEL TUSNAD 2* 
 
 

CAZARE CU MIC DEJUN 

Extrasezon  
31.10-18.12 

Sezon mediu  
13.10 – 30.10 

Tarif 
Tarif 

Cameră dublă Modernizată 168 

134 

134 

106 

190 

156 

156 

123 

Cameră regim single Modernizată 

Cameră dublă Standard 

Cameră regim single Standard 

 

 
Suplimente – lei/zi/persoana 

Suplim. demipensiune adult (cină bufet) 50 lei/persoană 

Suplim. pensiune completă adult 
(cină bufet, prânz notă cont) 

100 lei/persoană 

Suplim. demipensiune copil 8-14 ani 35 lei/copil 

Suplim. pensiune completă copil 8-14 ani 70 lei/copil 

Suplim. Cameră superioară (revovate 2020) 30 lei/cameră 

Suplim. Corner room (mai spaţioasă) 20 lei/cameră 

Pat suplimentar copil cu mic dejun 50 lei/copil 

 

Menţiuni: 

 

Micul dejun este bufet suedez. 

Demipensiunea include micul dejun şi cina bufet. 
Suplimentul de pensiunea completă este notă cont în valoare de 50 lei/zi/persoană, care se 
poateadăuga la pachetul cu demipensiune. 

Tarifele sunt exprimate în lei, includ TVA. 

Putem confirma rezervări de cazare fără tratament balnear de 1-2 nopţi doar pentru zilele 
devineri şi sâmbătă. 

   În cursul săptămânii (duminică-joi) se confirmă rezervări de cazare fără tratament balnear 
deminim 4 nopţi. 

   Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că turiştii vor putea beneficia de tratament balnear doar în cazul 
în care se rezervă pachete de tratament. Durata minimă de tratament este de 5 zile, recomandabil 
este de 10 zile. 

   Pentru turiştii cazaţi care au împlinit vârsta de 14 ani se aplică o taxă locală de 2 lei/pers./noapte, 
care va fi achiat de turist la recepţie. 



PACHET BALNEAR 2021 – HOTEL TUSNAD 2* 

Sănătate la Băile Tuşnad 
31.10-18.12.2021 

+ 5 proceduri 
13.10-30.10.2021 

+5 proceduri 

Pachetul include: 

 Cazare 6 nopţi loc în cameră dublă, 

 Mic dejun sau demipensiune, 

 Consultaţie medicală iniţială şi reconsult, 
 5 zile de tratament balnear 2 proceduri/zi incluse în pachet +1 

procedură/zi pe bază de bilet de trimitere 

 
Tarif 

 

Tarif 

Pachet cu mic dejun 
Cameră modernizată nu se valorifică 
Cameră standard 604 638 

Pachet cu demipensiune 
Cameră modernizată 940 1008 
Cameră standard 873 940 

Supliment cameră modernizată regim single/sejur 268 268 
Supliment cameră standard regim single/sejur 201 201 

Supliment pensiune completă/sejur 300 

Ascultă-ţi inima!   
31.10-18.12.2021 

+ 10 proceduri 
13.10-30.10.2021 

+10 proceduri 
Pachetul include: 

 Cazare 12 nopţi loc în cameră dublă, 
 Mic dejun sau demipensiune, 

 Consultaţie medicală iniţială şi reconsult, 
 10 zile de tratament balnear 2 proceduri/zi incluse în 

 
Tarif 

 

Tarif 

pachet +1 procedură/zi pe bază de bilet de trimitere   

Pachet cu mic dejun 
Cameră modernizată nu se valorifică 
Cameră standard 1075 

1814 
1680 

672 
403 

1209 
1948 
1747 

537 
403 

Pachet cu demipensiune 
Cameră modernizată 

Cameră standard 
Supliment cameră modernizată regim single/sejur 

Supliment cameră standard regim single/sejur 

Supliment pensiune completă/sejur 600 

Menţiuni: 

   Pentru optimizarea zilelor de tratament intrarea se face în zilele de duminică. Tratamentul 
balnear se efectuează deluni până vineri. 

   Pentru a putea beneficia de cele 1 sau 2 proceduri suplimentare decontate de CNAS este nevoie 
să se aducă bilet detrimitere de la medicul de familie respectiv să se prezinte cardul de sănătate. 

Tipurile de tratament/proceduri vor fi stabilite de medicul balneolog la baza consultaţiei. 
Micul dejun este bufet suedez. Demipensiunea include micul dejun şi cina bufet. Suplimentul de 
pensiunea completăeste notă cont în valoare de 50 lei/zi/persoană, care se poate adăuga la 
pachetul cu demipensiune. 
Tarifele sunt exprimate în lei, includ TVA. 
Pentru turiştii cazaţi care au împlinit vârsta de 14 ani se aplică o taxă locală de 2 
lei/pers./noapte, care va fi achiat deturist la recepţie. 



HOTEL CIUCAS 3*, BAILE TUSNAD 
 

 

 
Interval 

 
Double 

 
Single 

Supliment 
Copil 

Pat Suplimentar 
+ Supliment 

Copil 

 
Apartament 

Apartament 
cu Jacuzzi 

16.09.2021- 
20.12.2021 

407 Ron 336 Ron 95 Ron 132 Ron 485 Ron 715 Ron 

Pranz bufet: 65 Ron/Pers/Zi, Tratament: 30 Ron/Pers/2 proceduri 
Pentru organizarea de conferinte, seminarii si/sau traininguri punem la dispozitia celor interesati un complex de conferinte 

cu 3 sali. 
Sala de Conferinte: 150 locuri; 50 locuri; 20 locuri. 

Dotari gratuite: flipchart, mese, scaune, ecran de proiectie; 
Dotari contra cost: sonorizare, videoproiector sau alte dotari. 

Complexul de conferinte are un bar/lobby, pentru pauzele de cafea. 

 Facilitati GRATUITE: Accesul la Piscina, Jacuzzi, Sauna uscata; Acces gratuit Wi-Fi in camere, receptie, bar, 
restaurant, piscina ; Pentru copilul cu varsta cuprinsa intre 5-14 ani inclusiv, cazat impreuna cu parintii in 
acelasi pat se achita “Supliment Copil” sau “Pat Suplimentar + Supliment Copil” daca se doreste Pat 
Suplimentar in aceeasi camera; Pentru copilul peste 14 ani se achita tarif integral ; Din considerente igenico- 
sanitare accesul animalelor de companie este strict interzis. 
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