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SLANIC MOLDOVA 

 

 

HOTEL VENUS ** 
 

Hotel Venus ** este situat în centrul stațiunii Slănic Moldova, pe Strada Mihai Eminescu numărul 1, în apropierea primelor 

izvoare minerale din stațiune. 

Hotelul Venus a fost renovat în anul 2010, a fost dată în folosință sauna, montarea unui jacuzzi modern, reintroducerea în circuit 

a sălii de club pentru distracţie şi agrement, redeschiderea terasei de vară. 

Hotelul Venus dispune de 10 etaje și 450 de locuri de cazare, împărțite în 195 de camere duble twin, 9 semi-apartamente şi 8 

apartamente. Camerele duble sunt dotate cu balcon (cele cu vedere spre faţa hotelului), 2 paturi twin, televizor, telefon și baie 

proprie. Apartamentele sunt formate din hol, living, dormitor şi baie proprie, dispun de pat matrimonial în dormitor şi canapea 

extensibilă în living și au 2 televizoare. 

Hotelul Venus dispune de parcare proprie gratuită cu o capacitate de 40 de locuri, lift, masaj, saună, teren de sport, biliard, seif la 

recepție, terasă și gradină de vară.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP CAMERA  11.10-23.12.2021 

Camera single 81 lei/zi 

Camera dubla 90 lei/zi 

Camera single confort 126 lei/zi 

Camera dubla confort 140 lei/zi 

Apartament single 175 lei/zi 

Apartament 175 lei/zi 
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Amplasare: Orașul se află în partea de sud-vest a județului, la limita cu județul Covasna, în bazinul râului Slănic (un afluent al 
Trotușului), la poalele Munților Nemira din Carpații Orientali, la o altitudine de circa 530 m, într-o vale înconjurată de păduri de fagi și 
brazi.  

Climat: Stațiunea se află la adăpost de curenții de aer, fiind aflată în versantul estic al Carpaților Orientali. Se remarcă un climat de 
tranziție între dealuri și subalpin, cu veri puțin mai reci (17,8 °C, media temperaturii în luna iulie) și ierni blânde (-4 °C, media 
temperaturii în luna ianuarie), fiind avantajată față de alte stațiuni situate în depresiunile Carpaților.  

 Factori naturali de cura: Stațiunea este renumită pentru izvoarele sale de ape carbonate, bicarbonatate, ușor sulfuroase, clorate, 
sodice, hipertonice, hipotonice și oligominerale.  

Indicatii terapeutice: Botezată „Perla Moldovei”, Slănic Moldova asigură tratament pentru tulburări digestive (gastrite cronice 
hipoacide și hiperacide, ulcere gastrice și duodenale, la un interval de cel puțin 3 ani de la faza dureroasă, afecțiuni stomacale 
postchirurgicale, colite cronice atipice, colon inflamabil, constipație cronică), boli hepatobiliare (dischinezie biliară, colicistită cronică, 
indiferent de calculi, stări postoperatorii în boli ale ficatului), boli metabolice și nutriționale  (diabet melitus, forme ușoare și 
intermediare, obezitate), boli ale rinichiului și urinare (stări de după tratamentul infecțiilor urinare, acolo unde nu au ex istat leziuni sau 
dereglări renale). 
Cura externă cu apele minerale de la Slănic Moldova ajută la tratamentul bolilor reumatismale degenerative și diartritice, al celor 
cardiovasculare și respiratorii (astma alergică, traheobronșite cronice, rinosinuzite cronice, emfizem pulmonar), tratamentul bolilor 
endocrine (stări prepubertale la copii hiperreactivi), al bolilor ginecologice (sindrom ovarian menopauzal) și al altor boli.  Pentru cura 
internă cu apă minerală se recomandă izvoarele nr. 1, nr. 8 și 8 Bis (aflate în același pavilion) și izvoarele nr. 1 bis, nr. 3 și nr. 10 
(aflate într-un alt pavilion).  

Tipuri de proceduri: instalații pentru băi calde în cada cu apă minerală, instalații pentru terapie respiratorie (aerosoli și inhalații), 
electroterapie și hidroterapie, bazine pentru kinetoterapie, mofete, instalații pentru tratamentul anumitor boli vasculare periferice, și 
pentru gimnastica medicală. 

Atractii turistice: cazinoul construit în 1894, monument istoric de arhitectură de interes național; fosta primărie din strada Vasile 

Alecsandri nr. 2; Raul Slanic si Izvoarele Minerale, Parcul din Slanic Moldova; Cheile Slanicului; Cascada Slanicului; Biserica 

Catolica din Slanic Moldova; Manastirea Sfantul Stefan cel Mare. 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Carpa%C8%9Bii_Orientali
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Pentru tratament sunt necesare: trimiterea de la medicul de familie si cardul de sanatate! 

Servicii suplimentare: 

- Mic dejun- 20  lei-meniu fix 

- Pensiune complete meniu fix/ fisa cont 60 lei/zi – 60 lei/zi/pers 

- Tratament 2 proceduri/zi  + 1 proc/zi/bonus – 30 lei/pers/zi 

 

Tarife copii: 

- 0-599 ani – gratuit 

- Copil >/= 6 ani – achita mic dejun – 15 lei, praz – 16 lei 

- Pat suplimentar 35 lei/zi 

 
Tarifele nu includ taxa de staiune- 3 lei/zi/persoana. 

Pentru cazare in camera confort se plateste un supliment de 25 lei/zi/pers, exceptie “Seniorti 55 plus” unde se plateste 20 

lei/pers/zi. 

Pentru tratament sunt necesare: trimiterea de la medical de familie si cardul de sanatate! 

 

 

VILA IOANA *** 

 
Vila Ioana asigura cazare in camere duble, cu dotare moderna, mobilier 

nou, baie cu dus proprie fiecarei camere. 

Vila detine 18 camere duble, 3 apartamente, un restaurant, un bar, seif, 

telefon, internet, centru de tratament, banda de alergare, aparat 

multifunctional, bicicleta magnetica, stepper. 

 

Baza de tratament este situata la 50 metri si este dotata cu aparatura 

moderna de tratare a diferitelor afectiuni ( digestive, respiratorii, renale, etc), 

cabinete pentru sauna, masaj, sauna, electroterapie. 

Cele 22 de izvoare cu apa minerala ale statiunii constituie o adevarata 

comoara ce se ofera cu generozitate tuturor celor ce poposesc pe aceste 

meleaguri. 

Restaurantul si barul dispun de dotari moderne care pot satisface cele mai 

rafinate gusturi gastronomice cu specialitati romanesti si internationale. 

 

  

Pachet   11.10-23.12.2021 

Pachet confort  - 5 nopti + PC meniu fix/ FC-50 lei/zi + Tratament 2proc/zi + 1 

proc/zi , 1 noapte cazare BONUS  

725 lei/sejur 

“Tratament la Slanic Moldoova” 

Pachet 6 nopti + PC meniu fix + Tratament 2 proc/zi+ 1 proc/zi , 1 noapte cazare 

BONUS 

700 lei/sejur 

“Tratament balnear” - Pachet 9 nopti + PC meniu fix +  7 zile Tratament - 2 

proc/zi+ 1 proc/zi , 1 noapte cazare BONUS 

920 lei/sejur 

“Sanatate la Venus” - Pachet 10 nopti + PC meniu fix +  8 zile Tratament - 2 

proc/zi+ 1 proc/zi , 1 noapte cazare BONUS 

1030 lei/sejur 

“Seniorti 55 plus” - Pachet 6 nopti + PC meniu fix + Tratament 2 proc/zi+ 1 proc/zi 

, 1 noapte cazare BONUS 

600 lei/sejur 

“Tratament complet la Slanic Moldoova” 

 Pachet 16 nopti + PC meniu fix +  12 zile Tratament - 2 proc/zi+ 1 proc/zi , 1 

noapte cazare BONUS 

1725 lei/sejur 

TIP CAMERA  11.10-23.12.2021 

Camera dubla + MD 170lei/zi 

Camera dubla  150 lei/zi 

Camera single +MD 130 lei/zi 

Camera single 120 lei/zi 

SUPLIMENTE 

Pensiune completa 70 lei/zi/pers 

Demipensiune  40 lei/zi/pers 

Dejun +cina 55 lei/zi/pers 

Tratament 3 proc 40 lei/zi/pers 
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Perioada 11.10-20.12.2021 
Pachet  Tariff/pers/loc in dbl/sejur 

Pachet 6 nopti +DP+ Tratament  720 lei/pers/sejur 

Pachet 5 nopti+ PC+ Tratament 725 lei/pers/sejur 

Pachet 6 nopti +PC+ Tratament 870 lei/pers/sejur 

Pachet 7 nopti+ PC+ Tratament 1015 lei/pers/sejur 

Pachet 9 nopti+ PC+ Tratament 1305 lei/pers/sejur 

Pachet 10 nopti+ PC+ Tratament 1450 lei/pers/sejur 

 

 

HOTEL PERLA **** 

 

Hotel Perla**** se află în Slănic-Moldova și pune la dispoziție 2 restaurante, un centru de fitness, un centru de wellness şi spa, o 

terasă şi un bar. Acest hotel de 4 stele are recepție cu program nonstop și oferă serviciu de concierge. De asemenea, hotelul pune la 

dispoziție o piscină interioară şi depozit de bagaje. 

Camerele hotelului sunt prevăzute cu dulap, TV cu ecran plat și fierbător, iar unele au balcon. De asemenea, unele camere oferă 

vedere la munte.  

Centrul de wellness şi spa este bine echipat și oferă mai multe facilități de tratament. Proprietatea are saună și salină. Oaspeții pot 

practica diverse activități în apropierea unității de cazare, inclusiv schiatul. 

 
Tarif 

exprimat in RON /pe camera/zi. 

 

Servicii incluse:  

-mic dejun 

- internet wi-fi 

- acces zona SPA (piscine apa dulce, bazin cu apa sarata, sauna 

umeda, sauna uscata, sala de fitness 

- parcare in limita locurilor. 

 

Tariful nu include taxa de staiune- 3 lei/zi/persoana. 

 

Facilitati copii: 

- 0-6.99 ain – beneficiaza de gratuitate 

- 7-13.99 ani achita 25 lei/zi/micul dejun+ 50 lei/pat suplimentar 

 

Copii peste 14 ani sunt considerati adulti. 

 

In camera dubla nu se accepta 3 adulti. 

 

Al 3-le aadult achita - 100 lei cazare cu mic dejun, cazat in Apartament /Junior Suite 

 

Tarifele nu sunt valabile in perioada sarbatorilor legale. 

 

 

HOTEL DOBRU *** 

 

Situat la aproximativ 200 de metri de izvoarele curative din staţiunea Slănic, Hotelul Dobru beneficiază de o locaţie linişti tă într-o 

zonă montană plină de verdeaţă. În zonele publice este disponibil acces gratuit la internet WiFi. 

Camerele Hotelului Dobru sunt dotate cu TV, minibar, baie privată şi balcon. 

Tip camera 2021  

Camera single     305 lei/ camera/zi  

Camera dubla 330 lei/ camera /zi  

Junior suite (2 pax) 400 lei/ camera /zi  

Apartament (2 pax) 470 lei/ camera /zi  
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Hotelul oferă acces gratuit la o piscină interioară cu apă încălzită, saună, cadă cu hidromasaj, sală de fitness, tenis şi facilităţi de 

tenis de masă, toate situate la 750 de metri de clădirea hotelului.  

Proprietatea are saună, cadă cu hidromasaj, biliard şi servicii de închiriere de biciclete, disponibile la un cost suplimentar. 

Restaurantul în stil vânătoresc serveşte mâncăruri româneşti şi internaţionale, având o capacitate de 120 de locuri. De asemenea, 

există şi un bar de zi. Sălile de conferinţe sunt disponibile la un cost suplimentar. 

 

 
 

Tarif exprimat in RON /pe camera/zi. 

 

Servicii incluse:  

- mic dejun 

-  acces zona agreement  la Vila Telconstructia (piscine apa incalzita, bazin cu apa sarata, sauna, Jacuzzi, tenis de masa, teren  

tenis de camp 

 

Facilitati copii: 

- 0-6.99 ain – beneficiaza de gratuitate 

- 7-11.99 ani achita 15 lei/zi/micul dejun 

 

Servicii suplimentare: 

- Pat suplimentar  - 30 lei/zi/persoana 

- Pensiune complete (a la carte) -100 lei/zi/pers 

-  coffee break – 20 lei/pers 

 

 

VILA TELECONSTRUCTIA *** 
 
 

Situată în oraşul balnear Slănic Moldova, Vila Teleconstrucţia oferă o piscină interioară, un teren de tenis, o zonă de fitness cu 

saună şi un restaurant. 

Înconjurată de o pădure, Vila Teleconstrucţia este situată la doar 20 km sud de Târgu Ocna şi are camere spaţioase dotate cu Wi-Fi 

gratuit. 

Toate camerele beneficiază de o baie privată cu duş, iar unele camere includ o zonă de şedere spaţioasă şi paturi king-size 

confortabile. 

Oaspeţii se pot relaxa la saună sau înota în piscina interioară încălzită, care are şi o terasă de vară. Iubitorii de sport au la 

dispoziţie un teren de tenis interior, precum şi o sală de fitness bine echipată. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP CAMERA  11.10-23.12.2021 

CAMERA DBL  225 lei/zi 

CAMERA SGL  180 lei/zi 

Tariff/zi/camera –cazare cu mic dejun 

TIP CAMERA  2021 

Camera DBL – 2 adt  280 lei/zi 

Camera single  225 lei/zi 

Apartament 

(dormitory  living 

395 lei/zi 

Mini-apartament (cu 2 

camere) 

315  lei/zi 
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Tarif exprimat in RON /pe camera/zi. 

 

Servicii incluse:  

- mic dejun 

-  acces zona agreement  (piscine, sauna, tenis de masa, teren  tenis de camp) 

 

Facilitati copii: 

- 0-6.99 ani – beneficiaza de gratuitate 

- 7-11.99 ani achita 15 lei/zi/micul dejun 

- Copil peste 12 ani –achita 25 lei/pers/zi 

 

Servicii suplimentare: 

- Pat suplimentar  - 30 lei/zi/persoana 

- Pensiune complete (a la carte) -100 lei/zi/pers 

-  coffee break – 20 lei/pers 

 

HOTEL NEMIRA **** 
 

 

Situat in inima Statiunii Slanic Moldova, chiar la poalele Muntilor cu acelasi nume. In imediata apropiere se afla partia 

de ski Nemira si, la doar 5 minute de mers pe jos, Parcul Slănic Moldova si izvoarele curative atat de renumite ale statiunii . 

Hotelul Nemira dispune de 38 de camere împărţite în 23 de camere duble matrimoniale, 5 camere duble twin, 5 camere 

duble superioare, 1 cameră dublă deluxe şi 4 apartamente, dintre care unul VIP. 

Toate camerele dispun de balcon, acces pe bază de cartelă magnetică, mobilier din lemn masiv de cireş, covoare de lână, încălzire 

centrală, TV, cablu TV, telefon, internet prin cablu, mini-bar, seif, baie cu cadă, uscător de păr, halat papuci şi produse cosmetice. 

Hotelul Nemira pune la dispoziţia turiştilor bar, două restaurante, sală de conferinţe, piscină interioară, saună, sală de 

fitness. 

 

 
Tarif exprimat in RON /pe camera/zi, include mic dejun. 

 

Servicii gratuite:  acces zona agreement  (piscine, sauna, sala fitnes), internet Wi-fi, parcare, loc de joaca pentru copii 

 

Facilitati copii: 

- 0-10.99 ani – beneficiaza de gratuitate cazare si mic dejun - fara pat suplimentar 

 

Servicii suplimentare: 

- Mic dejun - 30 lei/zi/persoana 

- Pat suplimentar  - 45 lei/zi/persoana 

- Baby coat – 22 lei/zi 

 

Patul suplimentar se poate atasa doar in camera dubla superioara si de lux. 

 

Apartamentele sunt compuse din dormitory si living cu canapea extensibila, se pot caza 2 adulti + 2 copii. 

TIP CAMERA  11.10-20.12.2021; 

cazare cu mic 

dejun 

Camera dubla  300 lei/zi 

Camera single  280 lei/zi 

Camera dubla 

superioara 

320 lei/zi 

Camera de lux 350 lei/zi 

Apartament 400 lei/zi 

Apartament VIP 450 lei/zi 


