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Statiunea Baile Olanesti este situata la 20 km de Rm. Valcea, Valea Oltului, de o parte si de alta a Paraului Olanesti, la o 

altitudine de 450 metri, in centrul unei mici depresiuni a Carpatilor Meridionali, deschisa in sud si inchisa la nord si vest de 

crestele calcaroase ale muntilor Capatinii. Este strabatuta de o vale pitoreasca, inconjurata de bogate paduri de foioase lipsita de 

surse de poluare. 

Baile Olanesti este o statiune balneara de interes general, cu activitate permanenta si ocupa primul loc printre statiunile 

balneoclimaterice din Romania in ceea ce priveste numarul de izvoare, debitul zilnic al acestora, ca si varietatea compozitiei si a 

concentratiei apelor minerale. In statiune se gasesc peste 35 surse hidrominerale, atat ca izvoare naturale, cat si ca rezultat al 

unor foraje. Acestea sunt grupate in trei tipuri principale de ape minerale, aflate in diferite stadii de mineralizare a sufului.  

Gruparea izvoarelor din Baile Olanesti 

In 1910 dr. Ion Puturianu a grupat izvoarele minerale din Baile Olanesti in mai multe categorii dupa compozitia chimica si 

actiunea lor asupra organismului: 14 izvoare iodurate, 6 izvoare sulfurate si clorurat sodice, 4 izvoare cu ape diuretice, 1 izvor 

bicarbonat, cu emanatii abundente de gaze, 2 izvoare purgative, 2 izvoare feruginoase, 2 izvoare avand compozitie mixta. 

Conditiile climaterice sunt favorabile desfasurarii activitatii balneare pe tot parcursul anului. Temperatura medie anuala 

inregistreaza valori de 9,2 grade Celsius. Luna cea mai rece a anului este ianuarie, care prezinta o temperatura medie de -2,6 

grade Celsius, iar luna cea mai calda este iulie cu o temperatura medie de +19,7 grade Celsius. In consecinta, in statiune iernile 

nu sunt friguroase, iar verile nu prezinta incalziri excesive. 

Presiunea atmosferica medie anuala in statiune este de 964,7 milibari. Forma depresionara a zonei face sa predomine un calm 

relativ ridicat, umiditatea relativa a aerului are o medie anuala de 78-79% iar precipitatiile inregistreaza medii anuale de 750 

mm. 

Izvoarele sunt utilizate in cura interna in tratamentul afectiunilor renale si a cailor urinare, hepatobiliare, ale tubului digestiv si 

ale unor afectiuni metabolice, de nutritie si in cura extema ca tratamente asociate in diverse afectiuni reumatismale si ale 

sistemului nervos periferic. Particularitatea turistica a statiunii este unicitatea pe plan national a unor tratamente pentru 

desensibilizarea organismului la bolnavii alergici prin injectii cu apa minerala sulfuroasa izotona. 

Tratamentul balnear de la Băile Olănești pune accentul pe tehnici terapeutice moderne de tratare și anume: 

1. profilactic:  

o profilaxie primară sau cură de sănătate; 

o profilaxie secundară sau prevenție a recăderii bolii. 

2. curativ; 

3. recuperațional. 

Din punct de vedere profilactic, cura balneară de la Băile Olănești este o terapie de adaptare prin stimularea și reglarea 

funcțiilor, călind astfel organismul la stresul vieții moderne. 

Tratamentul balnear în scop curativ ca o terapie nespecifică, ca o excitoterapie asupra cauzelor ce au determinat dezechilibrul 

postagresiv și astfel se asociază eforturilor făcute de organism pentru regăsirea echilibrului pierdut. 

Actionând ca o terapie recuperațională, cura balneară de Olănești caută să restabilească cât mai deplin capacitățile de 

funcționare deficitare sau să dezvolte mecanisme compensatorii. 

Pe lângă tratamentul cu factori naturali de cură specific stațiunii se mai adaugă și bazele de tratament ce au în dotare instalații și 

aparatură moderne. Cu ajutorul acestora se realizează proceduri de termoterapie, fizioterapie, mecanoterapie și kinetoterapie. 

Un tratament complex la Băile Olănești are o durată de 18 zile în cazul curelor terapeutice și de recuperare și de 12 zile în cazul 

curelor profilactice. Curele se pot realiza anual sau bianual. 

Obiective turistice Baile Olanesti: Drumetii in zona Olanesti, Casa memoriala Anton Pann, Manastirea Frasinei, Parcul 

National Buila Vanturarita, Pestera Sfantului Grigorie Decapolitul, Rezervatia Muzeul Trovantilor, Rezervatia Radita din 

Muntii Capatanii, Turism Monahal: Biserica lui Horea. 
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Hotel President 3* 

Hotel President 3* reprezintă unul dintre cele mai elegante hoteluri din 

stațiunea Băile Olănești și se află situat la 500 de metri de izvoarele sulfuroase 

și la aproximativ 500 de metri de autogară. 

Are o capacitate totală de 39 de camere, punând la dispoziția turiștilor 23 de 

camere duble și 2 apartamente standard și 13 camere duble și 1 apartament 

deluxe.  

Hotelul dispune de bar, două restaurante, piscină interioară, bază de 

tratament, saună, jacuzzi, sală fitness, sală de conferințe, internet wireless, 

cameră de bagaje și parcare.  

SPA Hotel President 

Baza de tratament a Hotelului President, este dotată cu echipamente 

moderne pentru tratament electro și hidroterapeutic. 

Aceasta beneficiază de cele mai moderne echipamente de tratament pentru 

fizioterapie, termoterapie și hidroterapie. 

Centru SPA al Hotelului President are în dotare o piscină, saună, jacuzzi și 

aparatură modernă de slăbit și modelare corporală. 

Hotelul dispune de un tunel electromagnetic unde se pot efectua terapii cu 

radiații infraroșii, terapii LED, cromoterapii, un tunel cu infraroșu pentru 

celulită care ajută la detoxifiere și arderea grăsimilor și care poate fi folosit pentru tratarea obezității și reducerea considerabilă a greutății corporale, 

pentru tratamente anti celulită. Acesta îmbunătățește circulația sanguină și întărește sistemul imunitar, accelerează metabolismul și tranzitul intestinal 

și balansează aciditatea și alcalinitatea în organism. Un alt aparat de care dispune hotelul este aparatul de slabit cu cavitație - pentru distrugerea 

celulitei și remodelarea tesuturilor. Acest aparat poate fi folosit pentru tratamente faciale cu ultrasunete, se poate obține lifting facial nechirurgical, 

ajută la formarea de fibre de colagen și elastină și oxigenează țesuturile musculare, prin tonificarea musculaturii și oferirea de elasticitate a epidermei. 

Aparatul îmbunătățește circulația limfatică și conferă regenerare celulată, reducând ridurile fine și de expresie.   

 

 

OFERTA TRATAMENT  
Valabila de la data de 01.03.2022-12.06.2022/18.09.2022-11.12.2022 

 Pretul este de 194 lei/zi/persoana. 

Oferta cuprinde: • cazare in camera dubla standard  

                               • masa pensiune completa-meniu fix  

                                • tratament: consultul medicului, 2 proceduri de tratament si cura cu ape  

                                • Acces gratuit la centru SPA (piscina, sauna, Jacuzzi si sala fitness) incepand cu 1 Aprilie 2022 Oferta 

este valabila pentru un sejur de minim 5 zile, cu intrare Duminica sau Luni pana in ora 14:00 si pentru 2 persoane cazate in 

camera. Pentru oferta in regim single pretul este de 237 lei/zi/persoana. Oferta este valabila doar cu bilet de trimitere de 

la medicul de familie. Procedurile se fac de luni pana vineri, mai putin in zilele de sarbatori legale si cura cu ape minerale 

se face in orice zi a saptamanii; Masa pensiune completa-meniu fix include mic dejun, pranz si cina servite intre 07.30-

08.30, 12.30-13.30 si 18.30. 

 

OFERTA ODIHNA 

Perioada  Tip camera 

Standard  Deluxe Apartament Apartament deluxe 

01.01-15.06/ 16.09-15.12.2022 248 280 302 324 

16.06-15.09.2022 302 324 334 367 
 

Observatii: 

 1. Tarifele sunt exprimate in lei/camera/noapte si includ cazare si micul dejun pentru 2 persoane.  

2. Piscina, sauna, Jacuzzi si sala de fitness sunt deschise doar in perioada 1 Aprilie-31 Decembrie 2022 si sunt oferite gratuit la pachetul de cazare, pe 

baza de programare si cu acces limitat.  

3. Tariful pentru camera dubla in regim single este 80% din pretul unei camere duble.  

4. Pretul pentru apartament include cazarea si micul dejun a doua persoane si maxim 2 copii cu varsta 0-5.99 ani.  

Orice persoana adulta suplimentara va achita 100 RON/zi cazare cu mic dejun inclus, iar copiii cu varsta intre 6-13.99 ani 60 lei/zi cazare cu mic dejun 

inclus.  

5. Masa pensiune completa (pranz si cina) este sub forma de fisa cont in valoare de 100 lei/zi/persoana. Se poate opta si pentru o alta valoare la masa 

in functie de preferintele turistului.  

6. Tratamentul este 50 lei/zi/pers si consta in consultul medicului, cura cu apa minerala si doua proceduri de electroterapie sau/si hidroterapie (bai 

galvanice) si se incaseaza acelasi numar de zile ca la cazare. Pentru tratament turistii trebuie sa beneficieze de minim 5 zile de cazare, cu intrare 
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Duminica sau Luni pana in ora 14:00. Turistii se vor prezenta cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Procedurile se fac de luni pana vineri, mai 

putin in zilele de sarbatori legale si cura cu ape minerale se face in orice zi a saptamanii.  

7. Copiii pana la 5.99 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun. Pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 13.99 ani se achita 70 lei/zi si 

beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun. Copiii peste 14 ani achita tarif de adult la cazare si mic dejun. Pentru un adult si un copil 0-5.99 ani cazati 

intr-o camera dubla se plateste tariful de camera single si pentru un adult si un copil peste 6 ani se plateste tariful de camera dubla. Pentru copii este 

necesara prezentarea unei copii sau a unei fotografii a certificatului de nastere.  

8. In perioadele de sarbatori ( Paste, 1 Mai, Rusalii, 1 Iunie, 15 August, 1 Decembrie, Craciun, Revelion) se aplica pachetele de Oferte speciale pe care 

vi le vom trimite ulterior.  

9. Nu este permis accesul turistilor cu animale in hotel.  

10. Parcarea are un numar limitat de locuri si este gratuită în limita locurilor disponibile  

11. Pentru rezervare este necesara achitarea unui avans minim 30% din valoarea pachetului.  

 

 

Hotel Olanesti 4* 

Hotelul Olăneşti 4* este situat în staţiunea Băile Olăneşti, la intrarea în staţiune dinspre 

Râmnicu Vâlcea, pe partea stângă. 

Hotelul Olaneşti a fost complet renovat în interior în anul 2018 și dispune de 204 

camere recondiţionate. Acestea sunt împărţite în 4 camere duble cu pat matrimonial, 

198 de camere cu două paturi a câte o persoană şi 2 apartamente. 

Toate camerele sunt dotate cu TV, cablu TV, telefon, mini-bar, baie cu duş și pereți de 

sticlă. O parte din ele sunt dotate cu aer condiţionat. 

Hotelul Olăneşti pune la dispoziţia turiştilor un centru SPA, restaurant, sală de 

conferinţe, bază de tratament şi parcare. 

Centrul SPA al hotelului este dotat cu piscină cu apă încălzită, bazin cu apă sărată, 

saună umedă, saună uscată, camera salină, caldarium și relaxarium. 

Zona Caldarium este o încăpere care permite încălzirea treptată a corpului, propriul 

SPA al porilor, acesta stimulează circulația sângelui, întărind sistemul imunitar și 

metabolismul. 

Zona Relaxarium dispune de paturi sau șezlonguri din ceramică, permanent încălzite 

la 37 grade. 

 

 

PACHET TRATAMENT ANUL  2022 

Acces centrul SPA 

Tip camera Tarif  

Single 433  

Loc in duble 362 

Tarif in lei/zi/pers; minim 5 nopti 

Tariful include: Cazare cu mic dejun + fisa cont 80 lei/zi/pers, consultative medicala, tratament 3 proc/zi + crenoterapie,   acces Centru Spa 

 

 

PACHET TRATAMENT ANUL  2022 

Tip camera Tarif  

Single 378  

Loc in duble 308 

Tarif in lei/zi/pers; minim 5 nopti 

Tariful include: Cazare cu mic dejun + fisa cont 80 lei/zi/pers, consultative medicala, tratament 3 proc/zi + crenoterapie, fara  acces Centru Spa 

 

 

TARIFE ODIHNA  

Acces centrul SPA 

Perioada Tip Camera 

DBL SGL FAMILY APT 

06.01-01.06.2022 485 436 656 866 

01.07-15.09.2022 535 480 720 951 

16.09-20.12.2022 485 436 656 866 

Tariful include: Cazare cu mic dejun (SGL – 1 adt, DBL – 2 adt, FAMILY/APT – 3 adt/ 2 adt + 2 copii -6,99 ani), acces Centru Spa 
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TARIFE ODIHNA 

Perioada Tip Camera 

DBL SGL FAMILY APT 

06.01-01.06.2022 381 381 489 701 

01.07-15.09.2022 425 425 555 781 

16.09-20.12.2022 381 381 489 701 

Tariful include: Cazare cu mic dejun (SGL – 1 adt, DBL – 2 adt, FAMILY/APT – 3 adt/ 2 adt + 2 copii -6,99 ani), fara acces Centru Spa 

 

Politica copii: 

- 0-2.99 ani – gratuit cazare cu mic dejun, fara  pat suplimentar 

- 3-6.99 ani – gratuit cazare fara  pat suplimentar, achita mic dejun – 50 lei/zi 

- De al 7 ani achita 185 lei/zi – pat suplmentar cu mic dejun, acces piscine 

- Baby cot – 30 lei/zi 

Pentru copii este necesara prezentarea certificatul de nastere sau a unei copii! 

 

Hotel Suprem 3* 

Hotel Suprem *** este amplasat în stațiunea Băile Olănești, în imediata 

vecinătate a Bisericuței din lemn și a dealurilor împădurite ce mărginesc 

stațiunea. Hotelul este deschis în toate anotimpurile și se adresează turiștilor 

veniți pentru relaxare, la tratament sau în scopuri de business. 

Hotelul Suprem a fost inaugurat în anul 2003 și își așteaptă oaspeții cu 92 de 

locuri de cazare dispuse în camere duble matrimoniale, camere duble twin, 

camere duble large (triple) și apartamente tip suită. Camerele sunt dotate cu 

baie cu cabină de duș și uscător de păr, mobilier, televizor și cablu TV, 

telefon, încălzire centrală, minibar și aparat de aer condiționat (în unele 

camere). În camerele duble large (triple) este un pat matrimonial/ două paturi 

single și o canapea extensibilă. 

La intrarea în Hotel Suprem este un bar de zi de categoria I, ce are o capacitate 

de 15 locuri în interior și 20 de locuri pe terasă. 

În incinta hotelului se pot organiza mese festive, beneficiindu-se de serviciile 

complete asigurate de personalul calificat în organizări de evenimente 

Pe terasă este amenajat un grătar și un loc de joacă pentru copii (balansoare, tobogane). 

Parcarea proprie are o capacitate de 35 de locuri și este iluminată pe timpul nopții și supravegheată de serviciul de pază propriu al hotelului. 

Restaurant Hotel Suprem 

Serviciile de masă sunt asigurate de restaurantul de categoria I, ce are o capacitate de 90 de locuri în interior și 120 de locuri pe terasa în aer liber. 

Meniul este diversificat și servit în regim a la carte. 

Sala Conferinte 

Sala de conferințe asigură condiții bune pentru desfășurarea întâlnirilor de afaceri, seminariilor, teambuilding-urilor, cursurilor, conferințelor etc. 

Centrul SPA a fost inaugurat în luna Aprilie 2015 si dispune de piscină interioara, saună, salină artificiala, sală de fitness şi recreere. 

 

 

Perioada 

Tip Camera 

Camera dubla 

standard fara 

balcon, 11-14 

mp 

Camera dubla 

standard plus  - 2 

au balcon,  14-19 

mp 

Camera tripla 

( dbl + 

canapea 

extensibila) 

Camera tripla cu 

terasa ( dbl + 

canapea 

extensibila) 

Apartament 

(dormitory cu pat 

matrimonial, living cu 

canapea extensibila) 

Apartament cu 

balcon/terasa 

03.01-31.03.2022 
Cazare cu mic dejun –pt 2 persoane 

240 lei 250 lei 270 lei 290 lei 310 lei 330 lei 
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Hotel Central 3* 

Hotel Central 3* este situat în centrul stațiunii Băile Olănești, pe malul râului Olănești, la 

intersecția străzii Livadia și a Băilor. 

Hotelul a fost inaugurat în anul 2005, renovat complet în anul 2011și dispune de 40 de camere 

duble și 3 camere triple. 

Camerele dispun de baie cu duș și uscător de păr, aer condiționat, încălzire centrală, Internet, 

televizor și cablu TV, telefon și minibar, plus vedere panoramică asupra stațiunii și a munților. 

Restaurantul are o capacitate de 400 de locuri și propune un meniu cu preparate diverse din 

gastronomia românească tradițională. În incinta restaurantului se pot organiza petreceri pentru 

evenimente de familie sau corporate. Hotelul dispune de terasă și de bar. 

Sala Conferinte 

Hotelul Central pune la dispoziția celor interesați 2 săli de conferințe, ce au dotările necesare 

(videoproiector, flipchart, Internet wireless) pentru desfășurarea diverselor întruniri. Sala de la 

parterul hotelului are o capacitate de 150 de locuri și sala de la etajul 5 oferă 70 de locuri. 

SPA Hotel Central 

Baza de tratament este dotată cu aparatură modernă (băi galvanice, parafină, aerosol, curenți 

diadinamici, curenți interferențiali, ionizări, ultrasunet, magneto-diaflux, masaj), necesară pentru 

tratarea diferitelor afecțiuni (boli ale aparatului respirator, afecțiuni renale și ale căilor urinare, 

afecțiuni ale tubului digestiv, boli hepato-biliare, boli dermatologice și asociate). 

 

Tip camera 

Tarif lei/zi/pers/loc in camera 

Perioada 03.010-15.06.2022 Perioada 16.06-15.09.2022 

Cazare Cazare + FC 80 lei + Trat 

2 proc/zi+ cura ape 

Cazare Cazare + FC 80 lei + Trat 2 

proc/zi+ cura ape 

Loc camera dubla 112 lei 245 lei 135 lei 265 lei 

Camera single 180 lei 310 lei 213 lei 345 lei 

Loc camera tripla 101 lei 235 lei 112 lei 245 lei 

 

Tarifele sunt valabile pentru sejururi mai mari de 3 nopti. 

 

 Hotel Tisa 3* 

De ce sa alegeti Baile Olanesti si Hotelul Tisa?... 

Pentru ca ne este dragă promenada de seară pe aleea izvoarelor, împrejmuită de munți 

împăduriți și de râul Olănești. Ne energizează jogging-ul de dimineață, pe pista către satul 

Comanca. Facem drumeții cu cei mici, tocmai până la schitul Bradul și Frăsinei. Vara admirăm 

lacurile pline de nuferi și urmărim fascinați ritualul romantic al sutelor de licurici care își caută 

perechea în noapte. Ne facem poze cu frumoasa clădire a sanatoriului 1 Mai. Lăsăm de-o parte 

mașinile și ne bucurăm pentru câteva zile de liniște, de peisajul verde și de aerul curat. Avem 

numeroase motive pentru care iubim viața la Băile Olănești. Camerele la hotelul Tisa  

sunt renovate într-un un stil rafinat, pe gustul oaspeților noștri. Sunt spațioase și au balcon cu 

priveliște asupra pădurii. Toaletele sunt modern echipate, iar saltelele sunt confortabile. Baza de tratament a hotelului TISA oferă servicii de medicale 

și kinetoterapeutice. Poți beneficia de tratament gratuit pe baza trimiterii de medicul de familie, care este completată de consultația și monitorizarea 

medicului nostru balneolog. Apelează la crenoterapie (curele de ape minerale) specifice din Băile Oalanesti, care au proprietăţi curative recunoscute. 

Oameni tineri și numeroși copii suferă de afecțiuni la vârste tot mai fragede, datorită mediului stresant și poluat de viață. Apeleaza din timp la curele 

profilactice, secretul sănătății și longevității stă în prevenție. 

TRATAMENT 2022 
 

EARLY BOOKING – reducere 10% la achitarea integrală cu 1 lună în avans 
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Tratament la Tisa 1 

 

Cazare, Masa Pensiune Completa (include mic dejun bufet suedez, pranz si cina meniu fix), consultație 

medicală, tratament (3 proceduri), cura de ape 

BONUS: acces la centrul wellness al hotelului 
  

Perioada/TipCamera Standard A Deluxe Exec/Apart Single A 

24.01-05.03 190 lei/pers/zi 220 lei/pers/zi 250 lei/pers/zi 270 lei/pers/zi 

06.03-14.04 210 lei/pers/zi 240 lei/pers/zi 270 lei/pers/zi 290 lei/pers/zi 

15.04-21.04 270 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 

25.04(luni)-28.04 270 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 

01.05-28.05 230 lei/pers/zi 260 lei/pers/zi 290 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 

29.05-09.06 250 lei/pers/zi 280 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 

13.06(luni)-02.07 270 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 

03.07-16.07 290 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 

17.07-30.07 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 

01.08-12.08 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 440 lei/pers/zi 

15.08(luni)-27.08 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 440 lei/pers/zi 

27.08-10.09 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 

11.09-01.10 270 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 

02.10-21.10 250 lei/pers/zi 280 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 

22.10-29.10 290 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 

30.10-26.11 230 lei/pers/zi 260 lei/pers/zi 290 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 

27.11-03.12 290 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 

04.12-17.12 230 lei/pers/zi 260 lei/pers/zi 290 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 

 

Pentru a beneficia de oferta de tratament, este obligatorie trimiterea de la medicul de familie si a cardului de sanatate (adulti) / copie dupa 

certificatul de nastere (copii); in caz contrar se aplica tarifele generale. 
 

In camera standard/ deluxe/ executive/ apartament se cazeaza minim 2 persoane adulte. In camera deluxe se mai poate caza un copil, iar in 

executive/apartament 2 copii care au cazare inclusa si trebuie sa mai achite doar masa/accesul la centrul wellness, conform informatiilor prezentate in 

tabelul de mai jos. Categoria de camera single se refera la cazarea unei singure persoane in camera. 

 

Pentru sejururile de minim 12 nopti, tariful scade cu 10 lei/pers adulta/zi. 
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Piscina de interior a hotelului este deschisă si funcționează pe serii limitate. Se achita suplimentar. Cazarea in camere (check-in) se efectueaza 

incepand cu ora 16. 

Ziua de cazare pentru pachetele de tratament este duminică, tot duminică se efectueaza si consultatia medicala. 

Cura de tratament se efectuează de luni pana vineri și poate fi prelungită până la două săptămâni. 

Baza de tratament este inchisa in zile de weekend si sarbatori legale. 

Decontarea tratamentului se face doar in baza trimiterii de la medicul de familie si a cardului de sanatate. 

Predarea camerei (check-out) in ziua plecarii se efectueaza pana la ora 12.   

 

Ce inseamna Masa PC? | Masa Pensiune Completa include toate cele 3 mese ale zilei, dupa cum urmeaza: 

 

– Mic dejun bufet suedez (un meniu variat, din care puteti servi orice doriti), între orele 8.00 – 10.00 

– Pranz meniu fix (ciorba/supa, fel principal, desert), cu doua serii la orele 12.00 și 12.30 

– Cina meniu fix (antreu, fel principal), cu doua serii la orele 18.00 și 18.30 

 

Cui i se recomanda Masa PC? | Masa Pensiune Completa se recomanda persoanelor care doresc sa isi asigure in avans toate mesele zilei. Un alt 

avantaj este eliminarea timpului de asteptare a comenzii, meniul este servit la ora prestabilita (12.00/12.30 la pranz si 18.00/18.30 la cina). 

Meniul fix variaza zilnic, puteti solicita receptiei o varianta a meniului fix. Meniul fix include bauturile standard la micul dejun si apa la dozator pe 

timpul meselor. Restul produselor pot fi comandate si achitate suplimentar. 

  

Tratament la Tisa 2 

 

Cazare, Masa Bonuri Valorice (include mic dejun bufet suedez, pranz si cina cu bonuri valorice în valoare de 

70 lei/zi), consultație medicală, tratament (3 proceduri), cura de ape 

BONUS: acces la centrul wellness al hotelului 
  

Perioada/TipCamera Standard A Deluxe Exec/Apart Single A 

24.01-05.03 210 lei/pers/zi 240 lei/pers/zi 270 lei/pers/zi 290 lei/pers/zi 

06.03-14.04 230 lei/pers/zi 260 lei/pers/zi 290 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 

15.04-24.04 290 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 

25.04(luni)-28.04 290 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 

01.05-28.05 250 lei/pers/zi 280 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 

29.05-09.06 270 lei/pers/zi 300 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 

13.06(luni)-02.07 290 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 

03.07-16.07 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 

17.07-30.07 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 430 lei/pers/zi 

01.08-12.08 350 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 430 lei/pers/zi 460 lei/pers/zi 

15.08(luni)-27.08 350 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 430 lei/pers/zi 460 lei/pers/zi 

27.08-10.09 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 430 lei/pers/zi 

11.09-01.10 290 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 

02.10-21.10 270 lei/pers/zi 300 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 
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22.10-29.10 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 

30.10-26.11 250 lei/pers/zi 280 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 

27.11-03.12 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 

04.12-17.12 250 lei/pers/zi 280 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 

Pentru a beneficia de oferta de tratament, este obligatorie trimiterea de la medicul de familie si a cardului de sanatate (adulti) / copie dupa 

certificatul de nastere (copii); in caz contrar se aplica tarifele generale. 
 

In camera standard/ deluxe/ executive/ apartament se cazeaza minim 2 persoane adulte. In camera deluxe se mai poate caza un copil, iar in 

executive/apartament 2 copii care au cazare inclusa si trebuie sa mai achite doar masa/accesul la centrul wellness, conform informatiilor prezentate in 

tabelul de mai jos. Categoria de camera single se refera la cazarea unei singure persoane in camera. 

 

Pentru sejururile de minim 12 nopti, tariful scade cu 10 lei/pers adulta/zi. 

  

 

Piscina de interior a hotelului este deschisă si funcționează cu programare pe serii. 

Cazarea in camere (check-in) se efectueaza incepand cu ora 16. 

Ziua de cazare pentru pachetele de tratament este duminică, tot duminică se efectueaza si consultatia medicala. 

Cura de tratament se efectuează de luni pana vineri și poate fi prelungită până la două săptămâni. 

Baza de tratament este inchisa in zile de weekend si sarbatori legale. 

Decontarea tratamentului se face doar in baza trimiterii de la medicul de familie si a cardului de sanatate. 

Predarea camerei (check-out) in ziua plecarii se efectueaza pana la ora 12.   

 

 

Doresti sa servesti masa la comanda? | Varianta cu bonuri valorice include: 

– Mic dejun bufet suedez (un meniu variat, din care puteti servi orice doriti), între orele 08:00-10:00 

– Bonuri valorice in valoare de 70 lei/persoana din care se poate servi masa la comanda la pranz (între orele 13.00-16.00) si cina (între orele 19.00-

21.00) 

Cui i se recomanda Masa BV? | Masa cu Bonuri Valorice se recomanda persoanelor care doresc un program extins pentru servirea meselor si care 

doresc sa isi aleaga zilnic orice doresc din meniul a la carte. Mentionam ca sosirea comenzilor poate dura intre 20 si 40 de minute, in functie de fluxul 

de comenzi. Pentru persoanele care prefera sa elimine timpul de asteptare, se recomanda Masa PC. 

 

Cu bonurile valorice se poate achita atat comanda de mancare, cat si cea de bauturi racoritoare. 

Cu bonurile valorice nu se pot achizitiona bauturi alcolice. 

TRATAMENT 2022 
 

EARLY BOOKING – reducere 10% la achitarea integrală cu 1 lună în avans 

    

Tratament la Tisa 1 

 

Cazare, Masa Pensiune Completa (include mic dejun bufet suedez, pranz si cina meniu fix), consultație medicală, 

tratament (3 proceduri), cura de ape 

BONUS: acces la centrul wellness al hotelului 

  

Perioada/TipCamera Standard A Deluxe Exec/Apart Single A 

24.01-05.03 190 lei/pers/zi 220 lei/pers/zi 250 lei/pers/zi 270 lei/pers/zi 
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06.03-14.04 210 lei/pers/zi 240 lei/pers/zi 270 lei/pers/zi 290 lei/pers/zi 

15.04-21.04 270 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 

25.04(luni)-28.04 270 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 

01.05-28.05 230 lei/pers/zi 260 lei/pers/zi 290 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 

29.05-09.06 250 lei/pers/zi 280 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 

13.06(luni)-02.07 270 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 

03.07-16.07 290 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 

17.07-30.07 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 

01.08-12.08 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 440 lei/pers/zi 

15.08(luni)-27.08 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 440 lei/pers/zi 

27.08-10.09 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 

11.09-01.10 270 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 

02.10-21.10 250 lei/pers/zi 280 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 

22.10-29.10 290 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 

30.10-26.11 230 lei/pers/zi 260 lei/pers/zi 290 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 

27.11-03.12 290 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 

04.12-17.12 230 lei/pers/zi 260 lei/pers/zi 290 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 

Pentru a beneficia de oferta de tratament, este obligatorie trimiterea de la medicul de familie si a cardului de sanatate (adulti) / copie dupa 

certificatul de nastere (copii); in caz contrar se aplica tarifele generale. 

 

In camera standard/ deluxe/ executive/ apartament se cazeaza minim 2 persoane adulte. In camera deluxe se mai poate caza un copil, iar in 

executive/apartament 2 copii care au cazare inclusa si trebuie sa mai achite doar masa/accesul la centrul wellness. Categoria de camera single se 

refera la cazarea unei singure persoane in camera. 

 

Pentru sejururile de minim 12 nopti, tariful scade cu 10 lei/pers adulta/zi. 

  

Tratament la Tisa 2 

 

Cazare, Masa Bonuri Valorice (include mic dejun bufet suedez, pranz si cina cu bonuri valorice în valoare de 

70 lei/zi), consultație medicală, tratament (3 proceduri), cura de ape 

BONUS: acces la centrul wellness al hotelului 
  

Perioada/TipCamera Standard A Deluxe Exec/Apart Single A 

24.01-05.03 210 lei/pers/zi 240 lei/pers/zi 270 lei/pers/zi 290 lei/pers/zi 

06.03-14.04 230 lei/pers/zi 260 lei/pers/zi 290 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 
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15.04-24.04 290 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 

25.04(luni)-28.04 290 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 

01.05-28.05 250 lei/pers/zi 280 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 

29.05-09.06 270 lei/pers/zi 300 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 

13.06(luni)-02.07 290 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 

03.07-16.07 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 

17.07-30.07 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 430 lei/pers/zi 

01.08-12.08 350 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 430 lei/pers/zi 460 lei/pers/zi 

15.08(luni)-27.08 350 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 430 lei/pers/zi 460 lei/pers/zi 

27.08-10.09 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 430 lei/pers/zi 

11.09-01.10 290 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 370 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 

02.10-21.10 270 lei/pers/zi 300 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 

22.10-29.10 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 

30.10-26.11 250 lei/pers/zi 280 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 

27.11-03.12 310 lei/pers/zi 350 lei/pers/zi 390 lei/pers/zi 410 lei/pers/zi 

04.12-17.12 250 lei/pers/zi 280 lei/pers/zi 310 lei/pers/zi 330 lei/pers/zi 

Pentru a beneficia de oferta de tratament, este obligatorie trimiterea de la medicul de familie si a cardului de sanatate (adulti) / copie dupa 

certificatul de nastere (copii); in caz contrar se aplica tarifele generale. 

 

In camera standard/ deluxe/ executive/ apartament se cazeaza minim 2 persoane adulte. In camera deluxe se mai poate caza un copil, iar in 

executive/apartament 2 copii care au cazare inclusa si trebuie sa mai achite doar masa/accesul la centrul wellness. Categoria de camera single se 

refera la cazarea unei singure persoane in camera. 

 

Pentru sejururile de minim 12 nopti, tariful scade cu 10 lei/pers adulta/zi. 

CAZARE CU MIC DEJUN BUFET SUEDEZ 

BONUS ACCES LA CENTRUL WELLNESS 
  

Preț/Cameră/Noapte Standard 

Du-Jo 

Standard 

Vi,Sb 

Deluxe 

Du-Jo 

Deluxe 

Vi,Sb 

Exec/Ap 

Du-Jo 

Exec/Ap 

Vi,Sb 

Single 

Du-Jo 

Single 

Vi,Sb 

21,22,23.01- min 2nopți 440 lei 440 lei 520 lei 520 lei 600 lei 600 lei 380 lei 370 lei 

24.01 – 10.02 290 lei 340 lei 370 lei 420 lei 450 lei 500 lei 210 lei 250 lei 

11,12.02- min 2nopți – lei 390 lei – lei 480 lei – lei 570 lei – lei 290 lei 

13.02 – 03.03 290 lei 340 lei 370 lei 420 lei 450 lei 500 lei 210 lei 250 lei 
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04,05.03- min 2nopți – lei 390 lei – lei 480 lei – lei 570 lei – lei 290 lei 

06.03 – 14.04 290 lei 340 lei 370 lei 420 lei 450 lei 500 lei 210 lei 250 lei 

15.04 – 21.04 390 lei 440 lei 470 lei 520 lei 550 lei 600 lei 290 lei 330 lei 

25.04 – 28.04 390 lei – lei 470 lei – lei 550 lei – lei 290 lei – lei 

  

Tariful include cazarea pentru o noapte și micul dejun bufet suedez pentru persoanele cazate în cameră. 
Pentru cazare în cameră dublă standard corp B, tariful este cu 20 lei mai mic/noapte față de standard corp A (afișat în prima coloană din tabel). 

 

BONUS centrul Wellness al hotelului (piscină, saună). 

Pentru persoanele care nu sunt cazate în hotel, accesul la centrul wellness se achita cu 50 lei/acces 80minute/adult și 30 lei/acces 80minute/copil. 

Prosopul pentru piscină se închiriază fără costuri pentru turiștii cazați în hotel, halatele se închiriază cu 20 lei/sejur 

Cazarea în camere (check-in) se efectuează începand cu ora 16. 

Predarea camerei (check-out) în ziua plecării se efectueaza până la ora 12. 

  

Hotel Alice 3* 

Hotel Alice 3* este situat în centrul staţiunii Băile Olăneşti, la 100 de metri de Aleea 

Izvoarelor. 
Hotelul Alice are o capacitate de 16 camere, dintre care 10 camere duble twin, 4 camere 

duble matrimoniale şi 2 apartamente. 

Toate camerele dispun de balcon, TV, cablu TV, mini-bar, radio, telefon, baie proprie. 

Hotelul este dotat cu internet wireless pe fiecare etaj, biliard, saună şi sală de fitness 

(bicicletă, bandă de alergare). 

De asemenea, hotelul pune la dispoziţia turiştilor şi parcare. 

Restaurant Hotel Alice 

Masa se serveşte în incinta restaurantului cu o capacitate de 42 de locuri. 

Pe lângă restaurant hotelul mai are în componenţă şi un bar de zi cu terasă. 

Sala de conferinţă are o capacitate de 25 de locuri. 

SPA Hotel Alice 

Hotelul Alice dispune de propria bază de tratament. 

Principalele proceduri şi tratamente sunt: ultrasunete, curenţi diadinamici, interferenţiali, 

saună, solux, ionizări, magnetodiaflux, unde scurte, aerosol, parafină, injecţii cu apă de la Izvorul 7, masaj, reflexoterapie, bioptron, băi galvanice, 

termoterapie, crenoterapie, bar ape minerale.  

 

Tarife in lei/zi/camera – 2 adulti 

Cazare 03.01-30.06.2022 

01.09-20.12.2022 

01.07-31.07.2022 01.08-31.08.2022 

Cazare Cazare+ 

MD 

Cazare+ MD 

+ FC 80 lei 

/pers 

Cazare Cazare+ 

MD 

Cazare+ MD 

+ FC 80 lei 

/pers 

Cazare Cazare+ 

MD 

Cazare+ MD + 

FC 80 lei /pers 

Apartament 190 220 396 230 260 436 250 280 456 

Camera 

dubla 

150 180 356 170 200 376 190 220 396 

Camera 

single 

120 144 232 136 160 248 152 176 264 

Tarife in lei/zi/pers 2022 

Tratament balnear 3 proc/zi ( L-S) + 

consultative medicala  

55 lei /pers/zi 

Cura ape minerale 19 lei/pers/zi 

 

Tarife copii: 

- Copil 0-7 ani – cazare gratuita fara pat suplimentar 

- Copil 7-13.99 ani achita 50 % din valoarea unui loc in camera 

- Copii peste 14 ani achita un loc in camera si primesc pat suplimentar 

 

Nu este permis accesul cu animale de companie. 
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In restaurantul hotelului Alice nu exista spatiu special amenajat pentru fumat. 

 

 

Hotel Stogu 3* 
 

Hotel Stogu 3* este amplasat pe malul râului Olănești, în centrul stațiunii 

balneo-climaterice Băile Olănești, în vecinătatea Parcului Mihai Eminescu. În 

apropierea hotelului este o Bază de Tratament, ștrandul și o parcare 

supraetajată (proiecte ale Primăriei, implementate cu fonduri europene). 

Hotelul Stogu are o capacitate de 24 de camere dintre care 9 camere duble 

matrimoniale, 12 camere duble twin și 3 apartamente. Apartamentele sunt 

formate 2 dormitoare, despărțite de un hol, fiecare având 2 paturi twin. 

Toate camerele dispun de aer condiționat (în unele camere), balcon, TV, cablu 

TV, telefon, internet, minibar, baie cu duș, încălzire centrală. 

Hotel Stogu pune la dispoziția turiștilor o terasă, restaurant, bar, bază de 

tratament și internet. 

Personalul hotelului oferă o gamă largă de produse caracteristice serviciilor cu 

destinație turistică: excursii în împrejurimi cu microbuz propriu, transport 

pentru grupuri, ghid turistic etc.   

Hotelul Stogu dispune de un restaurant cu o capacitate de 150 de locuri în 

cadrul căruia se pot servi preparate atât din bucătăria tradițională românească 

cât și din cea internațională. În cadrul restaurantului se pot servi și meniuri 

dietetice (5 meniuri dietetice). 

Barul hotelului Stogu oferă o gamă largă de băuturi alcoolice și nealcoolice. De asemenea hotelul dispune de o terasă cu o capacitate de 50 de locuri. 

SPA Hotel Stogu 

Tratamentul balnear se face după un consult medical și după prescrierea tratamentului de către medicul balneolog. Cura balneară este o terapie de 

excitație pentru reglarea organismului din punct de vedere metabolic și imunologic. Prin cura balneară se urmărește vindecarea sau ameliorarea 

afecțiunilor: digestive, renale, ginecologice, respiratorii, metabolice, cutanate. Apele sulfuroase sunt folosite pentru tratarea multor afecțiuni, 

folosindu-se proceduri diverse ca: Crenoterapia sulfuroasă este indicată în tratarea bolilor aparatului digestiv și a glandelor anexe: gastrite, ulcer, 

afecțiuni ale căilor biliare, diabet, gută, obezitate, boli ale aparatului renal, afecțiuni dermatologice și intoxicații cu metale grele. Băi cu ape sulfuroase 

indicate în tratamentul bolilor reumatismale, afecțiunile cronice ale sistemului nervos periferic, afecțiuni vasculare, afecțiuni ginecologice cronice, 

intoxicații cu metale grele. Aerosolterapia cu ape sulfuroase este recomandată în: rinosinuzite, faringolaringite, bronșite cronice, astm bronșic. 

Administrarea parentală a apelor sulfuroase este indicată în: afecțiuni dermatologice și afecțiuni alergice respiratorii. Tratamentul dietetic - se prepară 

zilnic 5 regimuri majore. Climatoterapia se bazează pe doi factori importanți, un factor de calmare și un factor activ excitant, care se concretizează în 

schimbarea condițiilor climatice, atmosferice și geografice. 

Ca și proceduri, se pot efectua: curenți diadinamici, interferențiali și galvanizați, magnetodiaflux, ionizări, ultrasunete, unde scurte, solux, curenți 

trabert (curenți de joasă frecvență cu efect de îmbunătățire a metabolismului local și a circulației sangvine. Indicat pentru combaterea durerilor de 

natură articulară, musculară și nevralgică), împachetări calde și masaje.  

 

 

 

PERIOADA 

 

Oferta Standard 

CAZARE 

CAMERA 

DUBLA 

CAZARE 

CAMERA 

SINGLE 

MASA: TRATAMENT 

02.01-31.03.2022 174.00 lei/zi 140.00 lei/zi •Mic dejun 25.00 lei/pers./zi 

•Demipensiune 60.00 lei/pers./zi 

•Pensiune completa 100.00 lei/pers/zi 

26.00 lei/pers/zi 

01.04-31.05.2022 190.00 lei/zi 150.00 lei/zi 28.00 lei/pers/zi 

01.06-14.07.2022 230.00 lei/zi 184.00 lei/zi 
•Mic dejun 30.00 lei/pers./zi 

•Demipensiune 70.00 lei/pers./zi 

•Pensiune completa 110.00 lei/per./zi 

28.00 lei/pers/zi 

15.07-31.08.2022 260.00 lei/zi 210.00 lei/zi 33.00 lei/pers/zi 

01.09-30.09.2022 230.00 lei/zi 184.00 lei/zi 28.00 lei/pers/zi 

01.10-23.12.2022 190.00 lei/zi 150.00 lei/zi 22.00 lei/pers/zi 
 

 

Perioada 

Oferta “ Hai la Bai” 

Cazare + MD + trat 2 

proc/zi/pers 

Cazare + PC meniu fix + trat 2 

proc/zi/pers 

01.01-31.03.2022 80 lei/zi/pers 120 lei/ zi/pers 

 

PERIOADA Oferta “ Hai la Bai” 
TARIF 

Inscrieri Timpurii 
TARIF DIFERENTA SINGLE 

MASA 
INCLUSA** 
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® 
GORJ TURISM Brand Romanesc din 1998  

02.01-30.03.2022 125 lei/pers./zi 135 lei/pers./zi 40 lei/zi – com 60 lei/pers/zi 

01.04-31.05.2022 145 lei/pers./zi* 155 lei/pers./zi* 50 lei/zi – com.  70 lei/pers/zi 

01.06-14.07.2022 175 lei/pers./zi * 185 lei/pers./zi * 50 lei/zi – com.  70 lei/pers/zi 

15.07-31.08.2022 195 lei/pers./zi * 205 lei/pers./zi * 60 lei/zi – com.  70 lei/pers/zi 

01.09-30.09.2022 175 lei/pers./zi * 185 lei/pers./zi * 50 lei/zi – com.  70 lei/pers/zi 

01.10-23.12.2022 145 lei/pers./zi* 155 lei/pers./zi* 50 lei/zi – com.  70 lei/pers/zi 

 

SERVICII INCLUSE: (sejur minim 5 zile)  

-Cazare in camera dubla;  

-Masa (pensiune completa-meniu fix diferentiat pe diete sau bonuri valorice in sistem „a la carte” in cadrul restaurantului hotelului cu 

circuit deschis);  

-Tratament (consultatie medicala, 3 proceduri/pers./zi);  

 

Optional: 

-Se pot achita proceduri in plus fata de cele incluse in pachet; 

-Se poate achita crenoterapie (cura de ape). 

 

Tarif pat suplimentar: 40 lei/pers./zi. 

 

Oferte valabila cu bilet de trimitere de la medical de familie  si cardul de sanatate! 

 

Tarife copii: 

 

1.1 Tarif cazare copii 0 - 12 ani:  

-Primul copil in camera cu doi adulti - gratuit (fara servicii) sau optional  pat suplimentar 40 lei/pers./zi; 

-Cel de-al doilea copil in camera cu doi adulti -  pat suplimentar 40 lei/pers./zi; 

1.2 Copiii peste 12 ani se achita obligatoriu tariful de cazare – pat suplimentar 40 lei/pers./zi.. 

 

2.Tarif masa copii 0-18 ani (optional) :  

-perioada: 01.01-31.05.2022: mic dejun  20 lei/pers./zi, demipensiune 40 lei/pers./zi, pensiune completa 60 lei/pers./zi; 

-perioada: 01.06-23..12.2022: mic dejun  20 lei/pers./zi, demipensiune 45 lei/pers./zi, pensiune completa 70 lei/pers./zi.  

 
 

 

 

Pensiunea Maria 3* 

 
 
 
Este situata pe strada Forestierilor, in spatele liceului Iustinian Marina. Pensiunea 
detine 7 camere cu baie proprie si 4 camere grupate cate doua la aceeasi baie, in 
total 22 locuri. Pensiunea Maria mai detine bucatarie proprie si foisor cu gratar. 
 

 

 

 

 

 

 

PERIOADA 

 

Oferta Standard 

CAZARE 

CAMERA 

DUBLA 

CAZARE 

CAMERA 

SINGLE 

MASA: TRATAMENT 

01.04-31.05.2022 100.00 lei/zi 80.00 lei/zi 

•Mic dejun 25.00 lei/pers./zi 

•Demipensiune 60.00 lei/pers./zi 

•Pensiune completa 100.00 lei/pers/zi 

28.00 lei/pers/zi 
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® 
GORJ TURISM Brand Romanesc din 1998  

 

 

SERVICII NEINCLUSE - Crenoterapie (cura de ape minerale) este optionala si se achita separat – 16 lei/zi. 

Tarif pat suplimentar: 40 lei/pers./zi pentru toata perioada de valabilitate a ofertelor  

 

Masa este sub forma de meniu fix ( exista mai multe diete, in functie de recomandarea medicului specialist) sau sub forma de 

bonuri valorice (masa a la carte), unde valoarea de masa poate fi suplimentata la cererea turistilor. 

Turistii cazati la Pensiunea Maria vor lua masa la restaurantul Hotelului Stogu. 

 

Tratamentul include: consultatie medicala si doua proceduri medicale/zi (mai putin sambata si duminica). In situatia in care 

turistii  prezinta bilet de trimitere de la medicul de familie si card asigurat vor primi suplimentar 2 proceduri medicale (una poate fi 

crenoterapia). 

Turistii cazati la Pensiunea Maria vor face tratament la Hotelul Stogu. 

 

 

PERIOADA Oferta “ Hai la Bai” 

TARIF DIFERENTA SINGLE MASA INCLUSA**  

01.04-14.07.2022 135 lei/pers./zi 40 lei/zi  70 lei/pers/zi 

15.07-31.08.2022 155 lei/pers./zi 50 lei/zi 70 lei/pers/zi 

01.09-30.09.2022 135 lei/pers./zi 40 lei/zi  70 lei/pers/zi 

 
SERVICII INCLUSE: (sejur minim 5 zile)  

-Cazare in camera dubla;  

-Masa (pensiune completa-meniu fix diferentiat pe diete sau bonuri valorice in sistem „a la carte” in cadrul restaurantului hotelului cu 

circuit deschis);  

-Tratament (consultatie medicala, 3 proceduri/pers./zi);  

 
Intrarea se face duminica pentru a beneficia de tratament de 5 zile consecutiv (luni-vineri). 

 

MASA INCLUSA** 70 lei/pers./zi in cadrul restaurantului Hotelului Stogu - valoarea mesei poate fi suplimentata in sistem bon valoric  

 

SERVICII NEINCLUSE -Crenoterapie (cura de ape minerale) este optionala si se achita separat – 16 lei/zi. 

 

Tarife copii: 

 

1.1 Tarif cazare copii 0 - 12 ani:  

-Primul copil in camera cu doi adulti - gratuit (fara servicii) sau optional  pat suplimentar 40 lei/pers./zi; 

-Cel de-al doilea copil in camera cu doi adulti -  pat suplimentar 40 lei/pers./zi; 

1.2 Copiii peste 12 ani se achita obligatoriu tariful de cazare – pat suplimentar 40 lei/pers./zi.. 

 

2.Tarif masa copii 0-18 ani (optional) :  

-perioada: 01.01-31.05.2022: mic dejun  20 lei/pers./zi, demipensiune 40 lei/pers./zi, pensiune completa 60 lei/pers./zi; 

-perioada: 01.06-23..12.2022: mic dejun  20 lei/pers./zi, demipensiune 45 lei/pers./zi, pensiune completa 70 lei/pers./zi.  
 
 

 

 

 Hotel Parang  2*/ 3 * 

Hotelul este situat în centrul stațiunii balneoclimaterice Băile Olănești, un oraș bogat prin istorie 

și printr-un turism prosper, ambianța fiind dată de generozitatea spațiilor, atenția la detalii și 

orientarea către client. 

 

Hotelul are un număr de 47 camere duble clasificate 3 stele, 2 garsionere clasificate 3 stele, 1 

apartament clasificat 3 stele si 262 camere clasificate 2 stele și 6 apartamente clasificate 2 stele. 

01.06-14.07.2022 120.00 lei/zi 96.00 lei/zi •Mic dejun 30.00 lei/pers./zi 

•Demipensiune 70.00 lei/pers./zi 

•Pensiune completa 110.00 lei/pers/zi 

28.00 lei/pers/zi 

15.07-31.08.2022 150.00 lei/zi 120.00 lei/zi 33.00 lei/pers/zi 

01.09-30.09.2022 100.00 lei/zi 80.00 lei/zi 28.00 lei/pers/zi 
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® 
GORJ TURISM Brand Romanesc din 1998  

Hotelul dispune de o parcare proprie, cu o capacitate de 40 de locuri, pentru parcare nu se percepe taxă. 

La 50 m de hotel, Primaria orașului are amenajată o parcare cu plată cu o capacitate de 200 locuri.  

 

 

Oferte Speciale de Tratament 

Tip Camera/ Oferta Tarife in lei/ persoana/sejur 

01.04 – 14.06.2022 

16.09 – 31.12.2022 

15.06 – 15.09.2022 

Loc in Dubla Single Loc in Dubla Single 

Oferta ,,Sanatate la Hotel Parang’’ – 6 nopti cazare, masa pensiune completa - dieta meniu fix, tratament balnear, cura de crenoterapie 

Corp C1 si C2 – cazare 2* 714 882 756 972 

Corp D1 – cazare 2* LUX 858 1188 954 1374 

Oferta ,,Tratament complet la Olanesti’ – 16 nopti cazare, masa pensiune completa - meniu fix, tratament balnear 2 proc./zi si cura de ape 12 

zile 

Corp C1 si C2 – cazare 2* 1546 1842 1613 1962 

Corp D1 – cazare 2* LUX 1932 2612 2016 2772 

Corp A1 – cazare 3* 2268 3251 2318 3346 

Oferta ,,Seniori 55 plus’’ – 6 nopti cazare, masa pensiune completa - dieta meniu fix, tratament balnear, cura de crenoterapie 

Corp A1 – cazare 3* 1020 1500 1056 1566 

 

 

Oferta Odihna 

 

Tip camera 01.04 – 14.06.2022 

16.09 – 31.12.2022 

15.06 – 15.09.2022 

Loc in dubla Single Loc in dubla Single 

Cazare camera 2* (C1, C2) 50 90 55 99 

Cazare camera 2* LUX D1 cu md inclus la 

restaurant 

90 144 100 163 

Cazare camera 3* A1 cu md inclus la 

restaurant 

115 192 125 211 

Cazare Apartament 2* (C1, C2) cu md inclus 

la restaurant pentru 2 persoane  

210 230 

Cazare apartament 3* A1 cu md inclus la 

restaurant pt 2 persoane 

370 370 

Cazare suita 3* A1 cu md inclus la 

restaurant pt 2 persoane 

320 320 
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