
 

Amplasare : se gaseste la altitudinea de 140 m, in partea de nord-vest a Romaniei, in campia 

Crisurilor. 

Climat : adapostita de coline impadurite, are un climat sedativ, continental moderat, cu caracter 

de crutare ; ierni blande si veri lipsite de calduri excesive.Temperatura medie anuala este de 10.6 

grade celsius.Precipitatiile reduse, vanturile slabe si predominante din nord si sud-est. 

Factori naturali de cura : ape minerale termale bicarbonatate, sulfatate, calcice, sodice, 

silicioase, bioclimat de crutare, namol sapropelic fosil. 

Indicatii terapeutice : afectiuni reumatismale inflamatorii, afectiuni reumatismale degenerative, 

afectiuni reumatismale abarticulare, afectiuni post traumatice, afectiuni neurologice periferice. 

Tipuri de proceduri : kinetoterapie, bai calde cu ape minerale, in cazi si bazine, elecroterapie, 

hidroterapie, aerohelioterapie in bazine deschise cu apa termala, aerosoli, gimnastica medicala, 

bai de lumina, sauna, cosmetica. 

Atractii turistic : Baile Felix se arata ca o reconfortanta oaza de verdeata ; lac termal cu nuferi, 

rezervatie naturala botanica ; Oradea :Muzeul Tarii Crisurior, Catedrala romano-catolica.  

 

 

 BAILE FELIX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL MUNCEL** 
 

Hotel Muncel ** este situat în centrul stațiunii 

Băile Felix, stațiune aflată la altitudinea de 150 m, 

în partea de nord-vest a României. 

Hotelul a fost renovat parţial în perioada 2012-

2013. 

Hotelul Muncel beneficiază de 578 de locuri de 

cazare împărțite în 287 camere duble și 2 

apartamente, dispuse pe 12 etaje. Camerele dispun 

de balcon, 2 paturi twin, TV, cablu tv, frigider (se 

închiriază la recepție în limita disponibilității) și 

baie cu cabină de duș. 

Hotelul Muncel pune la dispoziția turiștilor o 

piscină în aer liber cu apă termală naturală, 

deschisă doar în sezon, și parcare proprie cu o 

capacitate de 200 de locuri. Restaurant Hotel 

Muncel 

Masa este servită în sistem fișă cont sau meniu fix în Restaurantul Clasic ** cu o capacitate de 80 locuri, sau în cele trei săli cantină cu un 

total de 390 locuri. În restaurantul hotelului se pot organiza mese festive, nunți, botezuri sau conferințe. Hotelul mai dispune și de un bar 

de zi de 40 locuri și barul de la ștrandul Muncel de 20 de locuri.  

Sala Conferinte -Hotelul Muncel dispune de o sală de conferințe de 229 locuri, dotată cu ecran pentru proiecții și sonorizare.  

SPA Hotel Muncel - În incinta hotelului Muncel se găsește o bază de tratament dotată pentru hidrokinetoterapie cu bazine cu apă termală 

la 36-37 C (folosite doar în perioada procedurilor de hidrokinetoterapie), kinetoterapie la sălile de C.F.M (duș subacval, afuziuni), 

termoterapice (împachetări cu parafină), masaj, băi galvanice, curenți de joasă frecvență, frecvență medie și înaltă frecvență (curenți 



 
diadinamici, curenți interferențiali, magneto-diaflux, unde scurte, ultrasunet). Datorită apelor bicarbonate, sulfatate, calcice și 

oligomineralelor, baza de tratament este indicată pentru următoarele afecțiuni: afecțiuni reumatice inflamatorii (poliartrită reumatoidă, 

spondilită anchilozantă, stări după reumatism acut), afecțiuni reumatismale degenerative (spondiloză cervicală, dorsală și lombară, 

artroze), afecțiuni post traumatice (stări postoperatorii, stări post fracturi, entorse și luxații), afecțiuni neurologice centrale și periferice, 

semipareze la minim 6 luni de la data apariției, pareze la minim 3 luni după mielite, după operații pe măduvă, după reumatisme vertebrale, 

diverse pareze și paralizii, afecțiuni ginecologice (metrouanexite cronice, tulburări minore de pubertate sau menopauză), afecțiuni asociate 

bolii metabolice și de nutriție, diabet zaharat tip II, boli endocrine, gută cu localizări articulare.  

 

TRANZIT/ODIHNĂ – tarif/zi 20.03-30.04 și 

01.11-22.12 

01.05-14.06 și 

16.09-31.10 

15.06-15.09 

Loc în dbl 2*, Mic dejun - bufet 93 119 120 

Loc în dbl 2*, Demipensiune- bufet 130 156 157 

 

ALTE SERVICII- tarif/zi 20.03-30.04 și 

01.11-22.12 

01.05-14.06 și 

16.09-31.10 

15.06-15.09 

Supliment Single, pentru toate 

tarifele 

36 

 

56 80 

 

OFERTĂ SPECIALĂ  

“RELAXARE ȘI TRATAMENT” 

20.03-30.04 și 

01.11-22.12 

Loc în dbl 2*, 5 nopți, Mic dejun - bufet, 4 proceduri 

de tratament + ștrand interior cu apă termală 

561 

 

 

PACHETE „SENIORI ACTIVI” 20.03-30.04 și 

01.11-22.12 

01.05-14.06 și 

16.09-31.10 

15.06-15.09 

Loc în dbl 2*, 7 nopți, Demipensiune - bufet, 

Tratament 15 proceduri - cu bilet de trimitere 

1010 1150 1340 

Loc în dbl 2*, 10 nopți, Demipensiune - bufet, 

Tratament 24 proceduri - cu bilet de trimitere 

1440 1640 1910 

Loc în dbl 2*, 12 nopți, Demipensiune – bufet, 

Tratament 30 proceduri - cu bilet de trimitere 

1690 1940 2270 

 

SUPLIMENT PACHET „SENIORI 

ACTIVI”– tarif/zi 

20.03-30.04 și 

01.11-22.12 

01.05-14.06 și 

16.09-31.10 

15.06-15.09 

Loc în dbl 2*, Demipensiune – bufet, 

Tratament 3 proceduri 

173 

 

185 

 

210 

 

ÎNSCRIERI TIMPURII 31.03.2022  

obligativitatea plății în 3 zile lucrătoare 

 
PACHETE „SENIORI ACTIVI”  20.03-30.04  01.05-14.06  

Loc în dbl 2*, 7 nopți, Demipensiune - bufet,  

Tratament 15 proceduri cu bilet de trimitere  

929  1081  

Loc în dbl 2*, 10 nopți, Demipensiune - bufet,  

Tratament 24 proceduri cu bilet de trimitere  

1340  1522  

Loc în dbl 2*, 12 nopți, Demipensiune - bufet,  

Tratament 30 proceduri cu bilet de trimitere  

1589  1824  

 
1. Tarifele aferente pachetelor de tratament sunt valabile doar pentru turiștii asigurați, care au obligația de a prezenta la recepție 

următoarele documente:  



 
 biletul de trimitere* pentru servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate românesc, cu precizarea numărului de 

contract cu C.A.S.;  

 cardul de sănătate – activ.  

* În baza biletului de trimitere se acordă: 1 consultație medicală și 2 proceduri de tratament/zi, a treia procedură fiind inclusă în valoarea 

pachetului, în funcție de tipul de pachet ales.  

2. Pentru turiștii care NU prezintă biletul de trimitere, se va acorda o singură procedura de tratament/zi (excepție sâmbătă, duminică și 

sărbători legale) – conform tipului de pachet ales, dar numai în condițiile achitării taxei de consultație** în valoare de 50 lei. În cazul în 

care turiștii nu doresc achitarea taxei de consultație, nu se va putea efectua nicio procedură de tratament, pachetul neputând fi modificat.  

 

** Taxa de consultație se va achita la recepția hotelului!  

3. Turiștii care optează pentru tratament cu sejur mai mic de 7 ( șapte ) nopți pot achita pachetul de cazare cu demipensiune din 

tarife TRANZIT/ODIHNĂ, iar la recepție taxa de consultație de 50 lei/persoană și contravaloarea procedurilor de tratament 

prescrise de medic.  

4. Suplimentul pentru pachetele ”Seniori activi” se poate achiziționa doar ca zi suplimentară a pachetelor.  

5. În cazul pachetelor de servicii derulate pe două perioade de tarif, tariful se va defalca pe fiecare perioadă separat.  

6. Copiii în vârstă de până la 5 ( cinci ) ani beneficiază de gratuitate la cazare și masă, în cazul în care nu se solicită pat suplimentar.  

 

Tarif/zi   Copii cu vârsta  

între 0 – 11.99 ani  

Copii cu vârsta  

între 12 – 17.99 ani  

Pat suplimentar cu mic dejun - bufet  55  60  

Pat suplimentar cu demipensiune - bufet  80  95  

 
Rezervările cu structura 2 adulți + 2 copii cazați într-o singură cameră dublă, se vor accepta în următoarele condiții:  

- Copilul cu vârsta mai mare va achita pat suplimentar + servicii de masă conform tarifelor contractuale 2022;  

- Al doilea copil – cu vârsta maximă de 11.99 ani - se va accepta în aceeași cameră dublă DOAR cazat cu însoțitorii în pat și va achita 

serviciile de masă conform tabelului de mai jos:  

 

Tarif/zi   Al doilea copil 5 - 11.99 ani cazat în cameră 

DUBLĂ  

Mic dejun - bufet  20  

Demipensiune - bufet  45  

 
În cazul în care ambii copii au vârste egale sau mai mari de 12 ani, se vor acorda 2 camere: 1 dublă cu pat suplimentar + 1 single 

sau 2 camere duble – achitate integral conform tarifelor contractuale 2022.  

7. ÎNSCRIERI TIMPURII: În cazul în care rezervarea este efectuată până la data de 31.03.2022, serviciile de cazare se vor achita 

integral în 3 ( trei ) zile lucrătoare de la data efectuării rezervării, având în vedere că locurile sunt limitate.  

8. Taxa de stațiune se va achita la recepția hotelului în funcție de hotărârea Consiliului Local – Băile Felix.  

9. În situația în care numărul turiștilor este mai mic de 20 ( douăzeci ) de persoane, masa tip bufet se va servi sub formă de fișă de cont.  

10. Tarifele sunt exprimate în lei și conțin TVA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOTEL PADIS *** 
 

 
 Hotel Padiș 3* se află în centrul stațiunii Băile Felix, la o distanță 

de 400 m de gară și 100 m de stațiile de transport în comun.  

Hotelul dispune de 868 de locuri de cazare, dispuse în 418 camere duble 

matrimoniale și twin și 16 apartamente. Toate spațiile de cazare dispun de 

TV, cablu TV, frigider și baie cu cabină de duș. Apartamentele sunt 

structurate în dormitor cu pat matrimonial, living cu canapea extensibilă sau 

neextensibilă și baie. 

Printre dotările hotelului se numără restaurant, bar de zi, terasă, bază de 

tratament, sală fitness, bazine interioare deschise în extrasezon, ștrand deschis 

pe perioada sezonului cald, saloane de masaj, salon de cosmetică, farmacie, 3 

lifturi și parcare. 

Restaurant Hotel Padis 

 Restaurantul are o capacitate totală de 200 de locuri dispuse în 2 saloane.  

Hotel Padiș pune la dispoziția celor interesați de organizarea de evenimente 2 

săli în cadrul restaurantului (cu capacitate de 100 respectiv 300 de locuri), ce pot fi utilizate ca săli de conferință. 

Baza de tratament oferă o varietate de proceduri medicale pentru afecțiuni reumatismale, fiind dotată și cu sală de fitness echipată 

corespunzător. Printre procedurile ce pot fi efectuate aici se numără kinetoterapie, hidrokinetoterapie, băi la bazine și cadă, băi galvanice, 

duș subacval, proceduri electroterapie, împachetări cu parafină, masaj, examene de radiologie și laborator. 

Baza de tratament Padiș tratează următoarele afecțiuni: afecțiuni reumatismale inflamatorii (poliartrită reumatoidă, spondilită 

anchilozantă, stări dupa reumatism articular acut), afecțiuni reumatismale degenerative (spondiloză, cervicobrahialgie, lombo-

radiculopații, coxartroză, gonartroză, poliartroză), afecțiuni reumatismale abarticulare (fibrozită generalizată, periartrite, tendopatii, 

entezopatii, gută articulară), stări disfuncționale dupa boli (ortopedico-chirurgicale și post-traumatice, redori, sindrom AND, 

tromboflebite sechelare, dezechilibre musculare segmentare), stări disfuncționale dupa suferințe neurologice și neurochirurgicale 

(hemipareză sechelară prin AVC, mielite și stări sechelare după meningo-encefalite, nevralgii, nevrite, stări sechelare, parapareză, 

tetrapareză), stari de hernie de disc cervical, stări de tumori cerebrale benigne operate și boli metabolice (obezitatea, diabetul și guta). 

Bazinul interior se poate folosi de căre persoanele care achită valoarea tratamentului, atât în perioada procedurilor de hidrokinetoterapie, 

cât şi în cursul după-amiezii, fără medic/fizioterapeut prezent. 

 

      TARIFE  EXTRASEZON  01.03.2022 – 31.05.2022 si 01.10.2022 – 31.12.2022  (fara strand) 

-       `    TARIFE  EXTRASEZON (fara intrare la strand) 

  MIC DEJUN PENSIUNE 

COMPLETA 

 

Camera cu balcon 239 lei/zi/cam 346 lei/zi/cam Camera twin cu 2 paturi 

Camera fara balcon 217 lei/zi/cam 325 lei/zi/cam Camera twin cu 2 paturi 

Apartament (cazare + 

masa 2 adulti) 

-  389 lei/zi/apart Apartament – dormitor cu 

pat matrimonial + sufragerie 

cu canapea extensibila. 

Masa – pensiune completa 

(adulti sau copii peste 14 

ani) 

-   98 lei/zi/persoana Mic dejun bufet suedez, 

prânz + cină meniu fix fise 

cont de 60 lei 

Masa – pensiune completa -   76 lei/zi/persoana Mic dejun bufet suedez, 



 
(copii de la 3 la 14 ani, 

copii de la 0 la 3 ani 

gratuit) 

prânz + cină meniu fix fise 

cont de 45 lei 

TRATAMENT 54 lei/zi/persoană 54 lei/zi/persoană Tratament de luni până 

vineri  

-  

      TARIFE SEZON  01.06.2022 – 30.09.2022 (cu intrare la ştrand) 

-  `    TARIFE  SEZON  (cu intrare la strand) 

  ALL   ICLUSIVE  

Camera cu balcon si intrare la 

strand 

 540 lei/zi/cam Camera twin cu 2 paturi 

Camera fara balcon cu intrare la 

strand 

 520 lei/zi/cam Camera twin cu 2 paturi 

Apartament cu intrare la strand 

(cazare + masa 2 adulti) 

-  660 lei/zi/apart Apartament – dormitor cu pat 

matrimonial + sufragerie cu 

canapea extensibila. 

Masa ALL INCLUSIV (adulti 

sau copii peste 14 ani) 

-  152 lei/zi/persoana Mic dejun, pranz si cina bufet 

suedez 

Masa ALL INCLUSIV (copii de 

la 3 la 14 ani, copii de la 0 la 3 

ani gratuit) 

-  108 lei/zi/persoana Mic dejun, pranz si cina bufet 

suedez 

TRATAMENT  54 lei/zi/persoană Tratament de luni până vineri  

 

 
 

 

HOTEL INTERNATIONAL 4*  
 

 
Hotel Internațional **** se află situat în centrul stațiunii Băile Felix 

la 10 Km de Oradea și la 15 Km de aeroportul din Oradea. 

Hotel Internațional, emblema stațiunii Băile Felix, a fost relansat în 

aprilie 2007 după ce a fost supus unei ample acțiuni de renovare 

completă care a asigurat trecerea la standardele categoriei de 4*.  

Hotelul Internațional dispune de o bază de tratament ultramodernă, 

piscine, zonă de plajă.  

Bazinul de înot este renovat din anul 2012. 

Hotel Internațional din Băile Felix este singurul hotel din Romania 

care deține marca de calitate EUROSPA Med, marcă susținută de 

Asociația Europeana a Stațiunilor Balneare (ESPA). Această marcă 

reprezintă recunoașterea internațională a calității pentru remediile 

terapeutice locale, igiena, infrastructura terapeutică și proceduri 

precum și pentru securitatea pacienților. 



 
Acest hotel este recomandat persoanelor care necesită tratament pentru afecțiunile osteo-articulare, persoanelor care practică turismul de 

întreținere/wellness, sportivilor pentru recuperare, odihnă, celebrări de evenimente festive (ex. Revelion), companiilor pentru organizarea 

de conferințe, team-building-uri, incentives. 

 

Tarife  lei / persoană/noapte Perioade  anul 2022 

Tip serviciu 
02.01-31.03 

15.10-23.12 

01.04-14.06 

15.09-14.10 
15.06-14.09 

  
Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

SEJUR > 5 zile  FARA TRATAMENT 

demipensiune 252.88 338.72 281.88 385.12 - - 

pensiune completa 322.48 408.32 351.48 454.72 377.00 501.12 

Pat suplimentar cu demipensiune / copii intre 2-

11.99 
131.08 146.16 - 

Pat suplimentar cu pensiune completa/copii intre 2-

11.99 
172.84 187.92 200.68 

Pat suplimentar cu demipensiune / copii  intre 12-

17.99 
190.24 205.32 - 

Pat suplimentar cu pensiune completa/copii intre 12-

17.99 
259.84 274.92 287.68 

Cazare cu demipensiune copii <12 ani fara pat 

suplimentar 
68.44 

Cazare cu pensiune completa copii <12 ani  fara pat 

suplimentar  
110.20 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI/NEASIGURATI) 

demipensiune si tratament 309.72 386.28 335.24 428.04 - - 

pensiune completa si tratament 379.32 455.88 404.84 497.64 428.04 539.40 

 

 

HOTEL TERMAL 3*  
 
Hotel Termal *** este situat în stațiunea balneară Băile Felix, la 

liziera pădurii, la 200 m de centrul orașului, la 10 km de gară și 15 

km de aeroportul Oradea. 

În perioada 2013-2014, Hotel Termal a fost supus unei ample 

acțiuni de renovare și modernizare transformându-se astfel într-un 

hotel cu toate atuurile unui complex hotelier modern de 3*. 

Hotelul oferă condițiile optime pentru odihnă și relaxare, 

tratament și întreținere precum și pentru evenimente de afaceri. 

Hotelul beneficiază de 114 camere duble, 58 camere single si 6 

apartamente, dispuse pe 10 etaje. Fiecare cameră este dotată cu 

balcon, aer condiționat, televizor, cablu TV, telefon, baie cu duș 

sau cadă și uscător de păr. 

 

Hotelul Termal dispune de 4 piscine exterioare noi (una cu apă 

termală și hidromasaj pentru adulți, piscină pentru înot, piscină 

pentru copii și bazin de relaxare). Centrul Wellness are in dotare o 



 
piscină interioară, sală de fitness și bază de tratament. 

Acest hotel este recomandat persoanelor care necesită tratament pentru afecțiunile osteo-articulare, persoanelor care practică turismul de 

întreținere/wellness și doresc un hotel intim, sportivilor pentru recuperare, odihnă, celebrării de evenimente festive (ex. Revelion), 

companiilor pentru organizarea de conferințe, team-building-uri, incentives. 

 

Tarife  lei / persoană/noapte Perioade anul 2022 

Tip serviciu 15.10-23.12 
16.04-14.06 

15.09-14.10 
15.06-14.09 

  
Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

SEJUR > 5 zile  FARA TRATAMENT 

demipensiune 220.40 292.32 242.44 329.44 - - 

pensiune completa 284.20 356.12 306.24 393.24 332.92 439.64 

Pat suplimentar cu demipensiune / copii intre 2-11.99 113.68 125.28 - 

Pat suplimentar cu pensiune completa/copii intre 2-11.99 151.96 163.56 176.32 

Pat suplimentar cu demipensiune / copii  intre 12-17.99 168.20 179.80 - 

Pat suplimentar cu pensiune completa/copii intre 12-17.99 232.00 243.60 256.36 

Cazare cu demipensiune copii <12 ani fara pat suplimentar 61.48 

Cazare cu pensiune completa copii <12 ani  fara pat 

suplimentar  
99.76 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI) 

demipensiune si tratament 265.64 329.44 286.52 363.08 - - 

pensiune completa si tratament 329.44 393.24 350.32 426.88 374.68 477.92 

 

 

 

HOTEL NUFARUL 3* 
 

Hotel Nufărul *** este situat la liziera pădurii, la 200 m de centrul stațiunii Băile 

Felix, la 10 Km de Oradea și la 15 Km de aeroportul din Oradea. 

În anul 2004 Hotel Nufărul a fost supus unei ample acțiuni de modernizare. În urma 

acestei modernizări hotelul dispune de toate facilitățile categoriei de 3* pentru odihnă 

și relaxare, tratament și întreținere precum și pentru evenimente de afaceri. 

Hotelul Nufărul este legat printr-un coridor de acces la baza de tratament, Centrul de 

Wellness și piscinele din incinta Hotelului Termal care dispune de bazin wellness cu 

hidromasaj, hidroterapie, masaj, hidromasaj complex, dușuri speciale cu cromo-

terapie sau aromo-terapie, jacuzzi, saună, solar, fitness. 

Acest hotel este recomandat persoanelor care necesită tratament pentru afecțiunile 

osteo-articulare, persoanelor care practică turismul de întreținere/wellness și doresc 

un hotel intim, sportivilor pentru recuperare, odihnă, celebrării de evenimente festive 

(ex. Revelion), companiilor pentru organizarea de conferințe, team-building-uri, etc. 

 

 

 

Tarife  lei / persoană/noapte Perioade anul 2022 



 

Tip serviciu 
02.01-31.03 01.04-14.06 

15.06-14.09 
15.10-23.12 15.09-14.10 

  
Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

SEJUR > 5 zile FARA TRATAMENT 

dempensiune - fara balcon 203.00 264.48 219.24 290.00 - - 

pensiune completa  - fara balcon 266.80 328.28 283.04 353.80 308.56 401.36 

pat suplimentar cu demipensiune - fara balcon 

copii intre 2-11,99 ani 
105.56 113.68 - 

Pat suplimentar cu pensiune completa - fara 

balcon copii intre 2-11,99 ani 
143.84 151.96 164.72 

Pat suplimentar cu demipensiune - fara balcon 

copii intre 12-17,99 ani 
160.08 168.20 - 

Pat suplimentar cu pensiune completa - fara 

balcon copii intre 12-17,99 ani 
223.88 232.00 244.76 

dempensiune - cu balcon 220.40 292.32 242.44 329.44 - - 

pensiune completa  - cu balcon 284.20 356.12 306.24 393.24 332.92 439.64 

Pat suplimentar cu demipensiune - cu balcon 

copii intre 2-11,99 ani 
113.68 125.28 - 

Pat suplimentar cu pensiune completa - cu 

balcon copii intre 2-11,99 ani 
151.96 163.56 176.32 

Pat suplimentar cu demipensiune - cu balcon 

copii intre 12-17,99 ani 
168.20 179.80 - 

Pat suplimentar cu pensiune completa - cu 

balcon copii intre 12-17,99 ani 
232.00 243.60 256.36 

Cazare cu demipensiune copii <12 ani fara pat 

suplimentar 
61.48 

Cazare cu pensiune completa copii <12 ani  fara 

pat suplimentar  
99.76 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI) 

demipensiune si tratament - fara balcon 249.40 303.92 263.32 328.28 - - 

pensiune completa si tratament - fara balcon 313.20 367.72 327.12 392.08 351.48 435.00 

demipensiune si tratament - cu balcon 265.64 329.44 286.52 363.08 - - 

pensiune completa si tratament - cu balcon 329.44 393.24 350.32 426.88 374.68 477.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOTEL POIENITA 3*  
Hotel Poienița 3* este situat la 100 metri de staţia de autobuz, 600 metri 
de gară și 300 metri de centrul comercial al staţiunii. Hotelul este foarte 
aproape de parc şi de lacul cu nuferi. 
Hotelul Poieniţa a suferit renovări în intervalul 2012-2015 și a fost 

reclasificat la 3*. 

Baza de tratament au fost de asemenea renovată în 2012 - 2013. 

Acest hotel este recomandat persoanelor care necesită tratament pentru 

afecțiunile osteo-articulare, pentru raportul convenabil calitate-preț, 

companiilor pentru organizarea de conferințe, team-building-uri, incentives 

la prețuri avantajoase, sportivilor pentru recuperare, odihnă, agrement. 

Restaurantul hotelului a fost extins după renovarea integrală în anul 2013. 

Masa se poate servi în regim a la carte sau se poate alege din meniurile 

prestabilite. De asemenea restaurant pune la dispoziție și meniuri dietetice. 

Restaurantul dispune și de servicii catering.  

Hotel Poienița oferă în principal proceduri de: hidroterapie (bai cu apa 

termala in bazine si vane, bai de plante, dus subacval, dus scotian, jacuzzi, 

afuziuni, baie drenolimfatica), kinetoterapie in bazine cu apa termala si vane, electroterapie (stanger, bai galvanice, diadinamice, 

ultrasunete, laser, curenti interferentiali, unde scurte, TENS, magnetodiaflux), termoterapie (impachetari cu parafina), elongații, inhalații-

aerosoli cu ape termale si medicamente, masoterapie (masaj general, partial, relexogen si limfatic), aromoterapie (bai cu arome, 

gimnastica relaxanta, masaj cu uleiuri), saună, tratamente cu produsele originale românești Gerovital/Aslavital. 

 

Tarife lei/persoană/noapte Perioade anul 2022 

Tip serviciu 15.10-23.12 
16.04-14.06 

15.06-14.09 
15.09-14.10 

  
Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

SEJUR > 5 zile  FARA TRATAMENT 

demipensiune 203.00 267.96 219.24 293.48 249.40 341.04 

pensiune completa 261.00 325.96 277.24 351.48 307.40 399.04 

Pat suplimentar cu demipensiune / copii intre 

2-11.99 ani 
104.40 112.52 127.60 

Pat suplimentar cu pensiune completa/copii 

intre 2-11.99 ani 
139.20 147.32 162.40 

Pat suplimentar cu demipensiune / copii  intre 

12-17.99 ani 
156.60 164.72 179.80 

Pat suplimentar cu pensiune completa/copii 

intre 12-17.99 ani 
214.60 222.72 237.80 

Cazare cu demipensiune copii <12 ani fara pat 

suplimentar 
58.00 

Cazare cu pensiune completa copii <12 ani  

fara pat suplimentar  
92.80 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI) 

demipensiune si tratament 247.08 306.24 262.16 329.44 293.48 380.48 

pensiune completa si tratament 305.08 364.24 320.16 387.44 351.48 438.48 



 
 

 

 

 

HOTEL MURES 2* 
 

Hotel Mureș ** se află la liziera pădurii, la 500 m de centrul stațiunii 

Băile Felix și dispune de o piscină exterioară cu apă termală. Acestea 

sunt doar două atuuri ale acestui hotel cu nouă etaje care mai dispune 

de bază de tratament proprie și de loc special de joacă amenajat 

pentru copii. Spațiul generos de lobby permite organizarea de 

manifestări expoziționale. 

Recepţia, holul hotelului şi salonul de mic dejun au fost renovate în 

anul 2013. 

Restaurantul Hotelul Mureş a fost de asemenea renovat în anul 2012. 

Acest hotel este recomandat persoanelor care necesită tratament 

pentru afecțiunile osteo-articulare, pentru raportul convenabil calitate-

preț, companiilor pentru organizarea de conferințe, team-building-uri, 

incentives la prețuri avantajoase, sportivilor pentru recuperare, 

odihnă, agrement. 

Hotel Mureș oferă tratamente de cure balneare care se adresează 

afecțiunilor reumatice degenerative (spondiloză, coxartorze, 

gonartroze, poliatroze), reumatice inflamatorii (spondilită 

anchilozantă, poliartrită reumatoidă), reumatice abarticulare (periartrită scapulo-humerală, tendinite, bursite), posttraumatice, neurologice 

(discopatii, hernia de disc, pareze, paralizii). Apele minerale au calităţi terapeutice, cu temperaturi de izvor între 40˚- 49˚ C şi concentraţie 

de săruri cu puţin peste 1g la litru care ajută foarte mult în tratarea afecţiunilor aparatului locomotor, încadrându-se în categoria apelor 

oligominerale.  

Principalele tipuri de tratament care se realizează sunt: hidroterapie, kinetoterapie, electroterapie, termoterapie, elongații, inhalații-

aerosoli, masoterapie, saună. 

 

Tarife lei/persoană/noapte Perioade anul 2022 

Tip serviciu 15.10-23.12 
16.04-14.06 

15.09-14.10 
15.06-14.09 

  
Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

Loc in 

DBL 

Camera 

SGL 

SEJUR > 5 zile  FARA TRATAMENT 

demipensiune 179.80 236.64 194.88 261.00 214.60 293.48 

pensiune completa 232.00 288.84 247.08 313.20 266.80 345.68 

Pat suplimentar cu demipensiune / copii intre 

2-11.99 ani 
92.80 100.92 110.20 

Pat suplimentar cu pensiune completa/copii 

intre 2-11.99 ani 
124.12 132.24 141.52 

Pat suplimentar cu demipensiune / copii  intre 

12-17.99 ani 
139.20 147.32 156.60 

Pat suplimentar cu pensiune completa/copii 

intre 12-17.99 ani 
191.40 199.52 208.80 



 
Cazare cu demipensiune copii <12 ani fara pat 

suplimentar 
52.20 

Cazare cu pensiune completa copii <12 ani  

fara pat suplimentar  
83.52 

SEJUR > 5 ZILE (CU TRATAMENT TURISTI ASIGURATI) 

demipensiune si tratament 213.44 265.64 226.20 284.20 245.92 316.68 

pensiune completa si tratament 265.64 317.84 278.40 336.40 298.12 368.88 

 

 
 

INFORMATII  SUPLIMENTARE 

Hotel Mures 2*, Poienita 3*, Nufarul 3*, Termal 3*, International 4* 
 

Diferenta tratament pentru turistii neasigurati: 17.40 lei/zi/persoana 

 

In functie de recomandarile medicului din hotel se pot asigura meniuri specifice pentru cei ce sufera de anumite afectiuni! 

 

Tarifele includ urmatoarele servicii: 

• cazare si masa conform tipului de sejur ales; 

• acces la piscine si la sala de fitness ale fiecarui hotel (turistii cazati la Hotel Nufarul au acces la piscinele de la Hotel Termal); 

 

Nota: 

• tarifele includ TVA; 

• tarifele sunt valabile doar pentru turistii romani; 

• taxa de promovare turistica, care reprezinta 1% din valoarea primei nopti de cazare, nu este inclusa in pret si se achita, 

separat, la receptia hotelului. 

• Copiii cu varsta peste 12 ani sunt obligati la pat suplimentar si masa (tarif adulti); 

• turistii sositi la tratament (cu exceptia celor cazati la hotel International) trebuie sa prezinte medicului din hotel dovada de 

asigurat (adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie) si Bilet de Trimitere pentru Servicii Medicale in sistemul 

Asigurarilor Sociale de Sanatate, in caz contrar vor achita la receptie diferenta valorii serviciilor medicale pentru turistii 

neasigurati; 

 

• tratamentul balnear se acorda pentru minimum 5 zile si include: 

• 1 consultatie medicala initiala; 

• 3 proceduri/zi (cu exceptia zilelor de sambata, duminica si a sarbatorilor legale - procedurile corespunzatoare zilelor 

exceptate se reprogrameaza in zilele lucratoare); 

• NU se acorda mai putine zile de tratament decat sejurul; 

 

• Reduceri : Turistii cazati la hotel Mures 2* si Poienita 3* beneficiaza si de tarife preferentiale pentru o singura intrare pe zi. 

Turistii cazati la toate hotelurile SC.Turism Felix pot beneficia de bilete cu doua intrari pe zi la Strand Apollo –Felix pentru 

adulti si pentru copii. Biletele se achita la receptia hotelurilor. 

 

• Gratuitati : tarifele includ : acces la piscine, sala de fitness si sauna.Turistii cazati la Hotel Nufarul beneficiaza de aceleasi 

servicii  la Hotel Termal. 

 

• In sezon – este deschisa piscina exterioara pentru copii la Hotel International si Hotel Termal. 

• Divertisment (aquagym,aquazumba,jocuri si activitati pentru copii),concursuri de volei,fotbal,petreceri cu spuma la piscine si 

stranduri. 

• serviciile suplimentare solicitate se achita la receptia hotelurilor: proceduri de tratament, wellness, etc.; 



 
 

• micul dejun este inclus in cazare si se serveste in sistem bufet la hotelurile:  International, Termal, Nufarul, Poienita si 

Mures; 

• la hotelurile Poienita si Mures, in perioada de SEZON (15.06 – 15.09), demipensiunea ( obligatoriu mic dejun si cina) se 

serveste in sistem bufet suedez iar dejunul de la pensiunea completa se serveste a la carte pe baza fisei de cont; 

• in perioda de SEZON (15.06- 15.09.2021) la hotelurile International, Termal si Nufarul,  serviciile de masa sunt 

obligatorii cu pensiune completa ( mic dejun, dejun si cina care sunt servite in sistem bufet suedez); 

• in perioada 02.01-14.06 si 15.09-23.12.2021 dejunul se serveste in sistem fisa cont la toate hotelurile; 

• nu se accepta derogari de la acest sistem de servire a mesei .  

 

In perioada de sezon (15.06 – 15.09), valoarea neta a cinei din pachetele cu demipensiune, cu servire in sistem bufet suedez , 

este: 

• 60 lei / hotel International  

• 55 lei / hotel Termal, hotel Nufarul  

• 50 lei / Hotel Poienita 

• 45 lei / hotel Mures 

• Valoare neta a pranzului/cinei pentru copiii cu varstele intre 2- 11.99 : 

• 36 lei / hotel International  

• 33 lei / hotel Termal , hotel Nufarul 

• 30 lei / hotel Poienita 

• 27 lei / hotel Mures  

• Valoare neta a pranzului/cinei pentru copiii cu varstele intre 12- 17.99 : 

• 60 lei / hotel International  

• 55 lei / hotel Termal, hotel Nufarul  

• 50 lei / Hotel Poienita 

• 45 lei / hotel Mures 

In perioada de sezon (15.06 – 15.09), valoarea neta a pranzului din pachetele cu pensiune completa, este: 

• 60 lei / hotel International – bufet suedez 

• 55 lei / hotel Nufarul si Termal – bufet suedez 

• 50 lei / hotel Poienita- fisa cont 

• 45 lei / hotel Mures -  fisa cont 

 

In perioadele 02.01-14.06 si 15.09-24.12, valoarea neta a pranzului/cinei, este de: 

• 60 lei / hotel International  

• 55 lei / hotel Nufarul 

• 55 lei / hotel Termal 

• 50 lei / hotel Poienita 

• 45 lei / hotel Mures 

• Valoare neta a pranzului/cinei pentru copiii cu varstele intre 2- 11.99 : 

• 36 lei / hotel International  

• 33 lei / hotel Termal ,Nufarul si Poienita. 

• 27 lei / hotel Mures 

• Valoare neta a pranzului/cinei pentru copiii cu varstele intre 12- 17.99 : 

• 60 lei / hotel International  

• 55 lei / hotel Nufarul 

• 55 lei / hotel Termal 

• 50 lei / hotel Poienita 3* 

• 45 lei / hotel Mures 2* 

 

 



 
 

HOTEL AQUA PRESIDENT 3* 
 

Hotel Aqua Park President 4* face parte din oferta 

hotelieră a stațiunii balneo-climaterice Băile Felix, 

județul Bihor și este situat la ieșirea din localitate, 

spre Beiuș. 

Hotelul Aqua Park President are o capacitate de 7 

camere duble standard, 7 camere duble superioare şi 

4 apartamente. 

Camere duble standard au o suprafaţă de 25 metri 

pătraţi şi sunt dotate cu pat matrimonial sau 2 paturi 

twin, aer condiţionat, TV LCD, cablu TV, telefon, 

mini-bar şi baie cu duş. 

Camere duble superioare au o suprafaţă de 

aproximativ 41 metri pătraţi şi sunt dotate cu un pat 

matrimonial şi o canapea extensibilă, iar baia este dotată cu cadă. 

Apartamentele sunt împărţite în 3 tipuri: 

Apartamentul Modern este format din living la parter şi pat matrimonial la etaj. 

Apartamentul tip Studio are o suprafaţă generoasă de 75 metri pătraţi şi dispune de cadă cu jacuzzi. 

Apartamentul Clasic este format 2 camere, despărţite de o uşă, ideal pentru familiile cu copii. 

Ambele tipuri conţin un pat matrimonial, o canapea extensibilă, aer condiţionat, TV LCD, cablu TV, telefon, mini-bar, birou şi baie cu 

cadă sau duş. 

Aqua President dispune de două zone distincte, un centru de distractii cu diferite jocuri sportive sau mecanice şi o zonă cu bazine. 

Legatura între cele două zone se realizează printr-o pasarelă închisă.  

Zona de bazine cuprinde: tobogan interior şi exterior, bilă generatoare de valuri, 13 bazine interioare şi 2 bazine exterioare, zonă 

amenajată pentru copii, grotă mediteraneană, saună turcească, saună finlandeză, duş emoţional, baie turcească, zonă VIP, pool bar şi 

masaj. 

Zona de jocuri cuprinde: restaurant, terasă, bowling, biliard, snooker, squash, darts, mini fotbal, ice hockey, tenis de masă  şi jocuri 

mecanice.  

Restaurant Hotel Aqua Park President 

Serviciile de masă se vor servi în cadrul Restaurantului Hotelului President 4* Baile Felix. 

 

 

TIP CAMERA SEZON 

29.05.2022 – 17.09.2022 

EXTRASEZON 

03.01.2022 – 28.05.2022 

18.09.2022 – 23.12.2022 

Tarife in Euro/PERS/SEJUR Tarife in Euro/PERS/ZI 

Sejur  

5 nopti 

Sejur  

7 nopti 

Check-in Sejur 

3-4 nopti 

Sejur 

 5-7 nopti 

Sejur  

> 7 nopti 

STANDARD   

Pensiune completa 310 430 DUMINICA 54 50 46 

 Demipensiune  242 334 DUMINICA 45 41 38 

Supliment cam. single 133 186  25 25 25 

SUPERIOR   

Pensiune completa 339 479 DUMINICA 61 56 53 

 Demipensiune 273 382 DUMINICA 51 46 43 

Supliment cam. single 140 195  25 25 25 



 
 

APARTAMENT – 

3PERS 

Tarife netto in Euro/APART/SEJUR Tarife netto in Euro/APART/ZI 

Sejur  

5 nopti 

Sejur  

7 nopti 

Check-in Sejur 

3-4 nopti 

Sejur 

 5-7 nopti 

Sejur  

> 7 nopti 

 Pensiune completa 1041 1416 DUMINICA 180 174 169 

 Demipensiune 847 1138 DUMINICA 141 139 133 
Masa: 

In extrasezon - fisa cont (pensiune completa – 100 lei / persoana + mic dejun; demipensiune – 50 lei / persoana + mic dejun),  mic dejun 

– bufet suedez,  

In sezon, LIGHT ALL INCLUSIVE, sub forma de bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor. 

 Masa copii:0-4 ani - gratuitate;5-12 ani - demipensiune – 60 ron/zi/persoana, pensiune completa – 100 ron/zi/persoana  

Copiii pana la 4 ani au gratuitate la cazare (daca nu solicita pat suplimentar) 

 

Tarifele pentru pat suplimentar: 20 euro/noapte cu mic dejun inclus, 30 euro/noapte cu demipensiune, 40 euro cu pensiune completa 

Servicii incluse : 

Accesul la facilitatile Aqua Park-ului, piscine interioare / exterioare cu apa termala, saune, jacuzzi, tobogane, parcare interioara/exterioara 

Taxa de statiune nu se percepe, modalitatea de plata - in avans.  

Modul de rezervare si anulare se efectueaza conform contract. 

 

 

HOTEL PRESIDENT 4* 
 

Hotel President 4* face parte din oferta hotelieră a stațiunii balneo-

climaterice Băile Felix, județul Bihor și este situat la ieșirea din 

localitate, spre Beiuș. 

Hotelul President dispune 92 de camere, din care 6 apartamente, 62  

de camere și 4 apartamente sunt localizate în corpul nou al hotelului și 

beneficiază de mobilier nou . Camerele dispun de baie proprie, 

climatizare și încălzire centrală, televizor color și cablu TV, minibar și 

telefon cu acces internațional. 

Pentru agrementul turiștilor funcționează terenuri de handbal,  

fotbal (2 terenuri, unul cu zgură și celălalt cu iarbă artificială cu 

nocturnă) și tenis (2 terenuri cu zgură ce sunt dotate cu instalație de 

nocturnă). Împătimiții de pescuit au în stațiune condiții propice, 

existând aici bălți și lacuri (lacul Les cu o suprafață de 31 de ha, 

populat cu 900 de kilograme de crap de dimensiuni medii), populate cu o varietate piscicolă (biban, somotei, caras, crap, albitură). 

Începând cu luna noiembrie 2012 s-a deschis un nou centru de distracţii, Aqua President. Acesta dispune de două zone distincte, un 

centru de distractii cu diferite jocuri sportive sau mecanice şi o zonă cu bazine. Legatura între cele două zone se realizează printr-o 

pasarelă inchisă.  

Zona de bazine cuprinde: tobogan interior şi exterior, bilă generatoare de valuri, 13 bazine interioare şi 2 bazine exterioare, zonă 

amenajată pentru copii, grotă mediteraneană, saună turcească, saună finlandeză, duş emoţional, baie turcească, zonă VIP, pool bar şi 

masaj. 

Zona de jocuri cuprinde: restaurant, terasă, bowling, biliard, snooker, squash, darts, mini fotbal, ice hockey, tenis de masă şi jocuri 

mecanice.  

Aqua President este deschis tot timpul anului şi funcţionează cu apa termală la o temperatură de 37 grade Celsius. 

În viitor se va extinde cu următoarele atracţii: bazin de înot, bazin de scufundări, trambulină, zonă de plajă şi terenuri de volley. 

Restaurant Hotel President 

Restaurantul elegant, ce are o capacitate de 80 de locuri, te primește cu ospitalitate, într-o atmosferă intimă și prietenoasă, și propune un 

meniu delicios din gastronomia românească și internațională. În incinta restaurantului este amenajat un salon de mic dejun ce are o 



 
capacitate de 40 de locuri. Terasa restaurantului este aranjată în stil rustic și este locul perfect pentru a lua masa sau a servi o băutură 

răcoritoare în zilele călduroase. 

Sala Conferinte 

O parte din restaurant se poate folosi și ca sală de conferințe, dispunând de tot ce este necesar pentru organizarea unor întâlniri de 

business. 

SPA Hotel President 

În cadrul Hotelului President este amenajată o bază de tratament modernă ce permite efectuarea de tratamente pentru afecțiuni 

reumatologice (reumatism articular degenerativ, reumatism inflamator cronic), afecțiuni post-traumatice (entorse, luxații, sechele 

locomotorii), afecțiuni neurologice (pareze, paralizii, neuropatii). Tratamentele sunt  diverse (hidrokinetoterapie, electroterapie, 

kinetoterapie, EKG, electrodiagnostic) și cu rezultate miraculoase.  

Centrul Wellness este compus dintr-o piscină interioară cu apă termală, jacuzzi, saună, solar, sală fitness și un bar-restaurant unde se 

servesc minuturi, băuturi alcoolice și non-alcoolice, dulciuri, cafea etc. În cadrul Centrului de Sănătate al Hotelului President activează 

unicul cabinet anti-aging autorizat de către Institutul Ana Aslan din județul Bihor, sub îndrumarea Dr. Ana Toie. În cadrul cabinetului se 

realizează atât tratamente geriatrice cât și cosmetice. 

Hotelul oferă turiștilor și posibilitatea unei terapii laser antifumat cu ajutorul partenerilor Facilitas Healthcare, dar și tratament 

stomatologic. Hotelul President oferă în exclusivitate terapii Pell Amar - peloidoterapie (terapie) cu nămol sapropelic (nămol rezultat prin 

putrefacția materiei organice în lipsa oxigenului, de culoare neagră și cu miros sulfuros) de Balta Albă, care prin compoziția sa chimică 

(anioni și cationi) + termopexie (capacitatea de reținere a căldurii) + ph-ul alcalin (între 9-10) are un efect extrem de benefic asupra: pielii 

(psoriazis, eczeme cronice), circulației arteriale, afecțiuni reumatismale: de tip degenerativ (artroze), de tip inflamator cronic stabilizat 

(spondilita, poliartrita reumatoidă) afecțiuni posttraumatice ale aparatului locomotor, afecțiuni neurologice centrale și periferice, afecțiuni 

ginecologice (metrite, anexite, sterilitate) Centrul wellness oferă și posibilitatea unor băi de plante (flori de fân, lavandă, crușin) cu efect 

sedativ și antistres și duș subacval cu extract de sare. Aplicarea nămolului se face fie sub formă de baie cu nămol, fie oncțiune (ungere) pe 

zonele afectate. Toate procedurile au la bază apa termală.  

 

SEJUR 

CAMERE 

SUPERIOR 

 

SEZON 

29.05.2022 – 17.09.2022 

EXTRASEZON 

03.01.2022 – 28.05.2022 

18.09.2022 – 23.12.2022 

 

SERVICII 

SEJUR 

Tarife  in Euro/PERS/SEJUR Tarife  in Euro/PERS/ZI 

Sejur  

5  nopti 

Sejur    

 7 nopti 

Check-in Sejur 

3-4 nopti 

Sejur 

 5-7 nopti 

Sejur  

> 7 nopti 

Loc in camera dubla 

cu pensiune completa  

427 577 Duminica 62 58 55 

Loc in camera dubla  

cu demipensiune 

350 466 Duminica 53 48 45 

Supliment camera single 168 230  25 25 25 

 

SEJUR 

CAMERE STANDARD SEZON 

29.05.2022 – 17.09.2022 

EXTRASEZON 

03.01.2022 – 28.05.2022 

18.09.2022 – 23.12.2022 

 

SERVICII 

SEJUR 

Tarife  netto in Euro/PERS/SEJUR Tarife  netto in Euro/PERS/ZI 

Sejur  

5 nopti 

Sejur  

7 nopti 

Check-in Sejur  

3-4 nopti 

Sejur 

 5-7 nopti 

Sejur  

> 7  nopti 

Loc in camera dubla 

cu pensiune completa  

416 530 Duminica 58 53 50 

Loc in camera dubla  

cu demipensiune 

335 414 Duminica 49 45 42 

Supliment camera single 150 209  22 22 22 



 
 

III. TRATAMENT BALNEAR 

SERVICII  

Tarife in euro/pers/zi 

SEZON 

29.05.2022 – 17.09.2022  

EXTRASEZON 

03.01.2022 – 28.05.2022 

18.09.2022 – 23.12.2022 

TRATAMENT BALNEAR 14 10 

Masa: 

In extrasezon - fisa cont (pensiune completa – 100 lei / persoana + mic dejun; demipensiune – 50 lei / persoana + mic dejun),  mic dejun – bufet suedez,  

In sezon, LIGHT ALL INCLUSIVE, sub forma de bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor. 

Tarifele pentru pat suplimentar : 20 euro / noapte cu mic dejun inclus, 30 euro/noapte cu demipensiune 40 euro cu pensiune completa 

Masa copii:0-4 ani - gratuitate;5-12 ani - demipensiune – 60 ron/zi/persoana,pensiune completa – 100 ron/zi/persoana (din care 20 ron/zi 

alocati pentru mic dejun) 

Tratamentul balnear include consultatia medicala de specialitate si 3 proceduri/sedinta 

Servicii incluse: 

Accesul la piscine interioara / exterioara cu apa termala, saune, jacuzzi, parcare interioara/exterioara 

Copiii pana la 4 ani au gratuitate la cazare (daca nu solicita pat suplimentar) 

Taxa de statiune nu se percepe, modalitatea de plata - in avans. 

Modul de rezervare si anulare se efectueaza conform contract. 

 

 

 

HOTEL PRESIDENT SPA 4* 
 

Hotel President Spa 4* face parte din complexul President, alături de Aqua 

President. 

Hotelul este situat la ieșirea din localitate, spre Beiuș, în comuna Sânmartin, 

pe drumul european E79 Oradea-Deva la kilometrul 10 , la 800 metri de 

centrul stațiunii. 

Hotelul President Spa are o capacitate de 45 camere duble superioare şi 5 

apartamente superioare. 

President Spa dispune de piscină interioară și una exterioară cu bar 

integrat, ambele cu apă termală, o zona dedicată pentru servicii SPA, saună, 

jacuzzi, salon de masaj, salon de cosmetică și manichiură/pedichiură. 

Restaurant Hotel President Spa 

Serviciile de masă se vor servi în cadrul Restaurantului Hotelului Aqua 

President. Acesta oferă o gamă variată de preparate atât din bucătăria 

românească, cât şi din cea internaţională. 

SPA Hotel President Spa 

President Spa dispune de piscină interioară și una exterioară cu bar integrat, ambele cu apă termală, o zona dedicată pentru servicii SPA, 

saună, jacuzzi, salon de masaj, salon de cosmetică și manichiură/pedichiură. 

 

CAMERE 

SUPERIOR 

 

SEZON 

29.05.2022 – 17.09.2022 

EXTRASEZON 

03.01.2022 – 28.05.2022 

18.09.2022 – 23.12.2022 

 

SERVICII 

SEJUR 

Tarife  netto in Euro/PERS/SEJUR Tarife  netto in Euro/PERS/ZI 

Sejur  

5  nopti 

Sejur    

 7 nopti 

Check-in Sejur 

3-4 nopti 

Sejur 

 5-7 nopti 

Sejur  

> 7 nopti 



 
Loc in camera dubla 

cu pensiune completa  

435 583 Duminica 63 59 56 

Loc in camera dubla  

cu demipensiune 

355 472 Duminica 54 49 46 

Supliment camera single 168 230  25 25 25 

Tratament balnear 14(luni-vineri) 10(luni-vineri) 

 

 

APARTAMENT 

SUPERIOR 

 

SEZON 

29.05.2022 – 17.09.2022 

EXTRASEZON 

03.01.2022 – 28.05.2022 

18.09.2022 – 23.12.2022 

 

SERVICII/SEJUR 

Tarife  netto in Euro/APART/SEJUR Tarife  netto in Euro/APART/ZI 

Sejur  

5 zile 

Sejur  

7 zile 

Check-in Sejur 3-4 

zile 

Sejur 5-7 

zile 

Sejur peste 

7 zile 

Apartament 3 pers 

Demipensiune 

1007 1366 Duminica 188 177 171 

Apartament 3 pers 

Pensiune completa 

1200 1631 Duminica 224 211 205 

Apartament 4 pers 

Demipensiune 

1078 1463 Duminica 207 193 186 

Apartament 4 pers 

Pensiune completa 

1330 1813 Duminica 253 239 232 

Masa:In extrasezon - fisa cont (pensiune completa – 100 lei / persoana + mic dejun; demipensiune – 50 lei / persoana + mic dejun),  

 mic dejun – bufet suedez,  

In sezon, LIGHT ALL INCLUSIVE, sub forma de bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor. 

Tarifele pentru pat suplimentar : 20 euro / noapte cu mic dejun inclus, 30 euro/noapte cu demipensiune, 40 euro cu pensiune completa 

Masa copii:0-4 ani - gratuitate;5-12 ani - demipensiune – 60 ron/zi/persoana,pensiune completa – 100 ron/zi/persoana  

Tratamentul balnear include consultatia medicala de specialitate si 3 proceduri/sedinta 

Servicii incluse:Accesul la piscine interioara / exterioara cu apa termala, saune, jacuzzi, parcare interioara/exterioara. 

Acces Aquapark gratuit. 

Copiii pana la 4 ani au gratuitate la cazare (daca nu solicita pat suplimentar) 

Taxa de statiune nu se percepe, modalitatea de plata - in avans. 

Modul de rezervare si anulare se efectueaza conform contract. 
 

 

 

 

 

HOTEL PRESIDENT BUSINESS 4* 
 
 

Hotel President Business 4* este noul corp al Complexului President, 

alături de Hotel President, President SPA și Aqua President. 

Corpul President Business a fost construit în continuarea corpului vechi al 

Hotel President SPA pe locul unde era restaurantul. În acest corp va 

funcționa și restaurantul care va deservi Hotel President. 

Hotelul face parte din oferta hotelieră a stațiunii balneo-climaterice Băile 

Felix, județul Bihor și este situat la ieșirea din localitate, spre Beiuș. 

Pentru agrementul turiștilor funcționează terenuri de handbal, fotbal (2 

terenuri, unul cu zgură și celălalt cu iarbă artificială cu nocturnă) și tenis 



 
(2 terenuri cu zgură ce sunt dotate cu instalație de nocturnă). Împătimiții de pescuit au în stațiune condiții propice, existând aici bălți și 

lacuri (lacul Les cu o suprafață de 31 de ha, populat cu 900 de kilograme de crap de dimensiuni medii), populate cu o varietate piscicolă 

(biban, somotei, caras, crap, albitură).  

Începând cu luna noiembrie 2012 s-a deschis un nou centru de distracţii, Aqua President. Acesta dispune de două zone distincte, un 

centru de distractii cu diferite jocuri sportive sau mecanice şi o zonă cu bazine. Legatura între cele două zone se realizează printr-o 

pasarelă inchisă.  

Zona de bazine cuprinde: tobogan interior şi exterior, bilă generatoare de valuri, 13 bazine interioare şi 2 bazine exterioare, zonă 

amenajată pentru copii, grotă mediteraneană, saună turcească, saună finlandeză, duş emoţional, baie turcească, zonă VIP, pool bar şi 

masaj. 

Zona de jocuri cuprinde: restaurant, terasă, bowling, biliard, snooker, squash, darts, mini fotbal, ice hockey, tenis de masă  şi jocuri 

mecanice.  

Aqua President este deschis tot timpul anului şi funcţionează cu apa termală la o temperatură de 37 grade Celsius. 

În viitor se va extinde cu următoarele atracţii: bazin de înot, bazin de scufundări, trambulină, zonă de plajă şi terenuri de volley. 

Restaurant Hotel President Business 

Restaurantul elegant, ce are o capacitate de 80 de locuri, te primește cu ospitalitate, într-o atmosferă intimă și prietenoasă, și propune un 

meniu delicios din gastronomia românească și internațională. În incinta restaurantului este amenajat un salon de mic dejun ce are o 

capacitate de 40 de locuri. Terasa restaurantului este aranjată în stil rustic și este locul perfect pentru a lua masa sau a servi o băutură 

răcoritoare în zilele călduroase. 

Sala Conferinte 

O parte din restaurant se poate folosi și ca sală de conferințe, dispunând de tot ce este necesar pentru organizarea unor întâlniri de 

business. 

SPA Hotel President Business 

În cadrul complexului este amenajată o bază de tratament modernă ce permite efectuarea de tratamente pentru afecțiuni reumatologice 

(reumatism articular degenerativ, reumatism inflamator cronic), afecțiuni post-traumatice (entorse, luxații, sechele locomotorii), afecțiuni 

neurologice (pareze, paralizii, neuropatii). Tratamentele oferite sunt executate de personal calificat, fiind foarte diverse 

(hidrokinetoterapie, electroterapie, kinetoterapie, EKG, electrodiagnostic) și cu rezultate miraculoase. Centrul Wellness este ideal pentru 

relaxarea și buna dispoziție a turiștilor, fiind compus dintr-o piscină interioară cu apă termală, jacuzzi, saună, solar, sală fitness și un bar-

restaurant unde se servesc minuturi, băuturi alcoolice și non-alcoolice, dulciuri, cafea etc. În cadrul Centrului de Sănătate al Hotelului 

President activează unicul cabinet anti-aging autorizat de către Institutul Ana Aslan din județul Bihor, sub îndrumarea Dr. Ana Toie. În 

cadrul cabinetului se realizează atât tratamente geriatrice cât și cosmetice. 

Hotelul oferă turiștilor și posibilitatea unei terapii laser antifumat cu ajutorul partenerilor Facilitas Healthcare, dar și tratament 

stomatologic atât pentru turiștii români, dar mai ales pentru turiștii străini care aleg să îmbine un tratament stomatologic mai complex cu 

un concediu venind din țări unde stomatologia se practică la prețuri mult mai mari decât în România. Hotelul President oferă în 

exclusivitate terapii Pell Amar - peloidoterapie (terapie) cu nămol sapropelic (nămol rezultat prin putrefacția materiei organice în lipsa 

oxigenului, de culoare neagră și cu miros sulfuros) de Balta Albă, care prin compoziția sa chimică (anioni și cationi) + termopexie 

(capacitatea de reținere a căldurii) + ph-ul alcalin (între 9-10) are un efect extrem de benefic asupra: pielii (psoriazis, eczeme cronice), 

circulației arteriale, afecțiuni reumatismale: de tip degenerativ (artroze), de tip inflamator cronic stabilizat (spondilita, poliartrita 

reumatoidă) afecțiuni posttraumatice ale aparatului locomotor, afecțiuni neurologice centrale și periferice, afecțiuni ginecologice (metrite, 

anexite, sterilitate) Extractele naturale (100%) din acest nămol (sare, spumant de baie, extract de alge) pe lângă indicațiile de mai sus au 

efect deosebit asupra sistemului imunitar, nervos central cu rol sedativ și antistres. Extractul de alge care conține aminoacizi, vitamine și 

oligoelemente, are un efect benefic în aplicarea facială (mască) în prevenirea ridurilor, protecție în prevenirea iritațiilor, în acneea 

purulentă). Centrul wellness oferă și posibilitatea unor băi de plante (flori de fân, lavandă, crușin) cu efect sedativ și antistres și duș 

subacval cu extract de sare. Aplicarea nămolului se face fie sub formă de baie cu nămol, fie oncțiune (ungere) pe zonele afectate. Toate 

procedurile au la bază apa termală.  
 

CAMERE 

SUPERIOR 

 

SEZON 

29.05.2022 – 17.09.2022 

EXTRASEZON 

03.01.2022 – 28.05.2022 

18.09.2022 – 23.12.2022 

 

SERVICII 

SEJUR 

Tarife  netto in Euro/PERS/SEJUR Tarife  netto in Euro/PERS/ZI 

Sejur  

5 nopti 

Sejur    

 7 nopti 

Check-in Sejur 

3-4 nopti 

Sejur 

 5-7 nopti 

Sejur  

> 7 nopti 



 
Loc in camera dubla 

cu pensiune completa  

435 583 Duminica 63 59 56 

Loc in camera dubla  

cu demipensiune 

355 472 Duminica 54 49 46 

Supliment camera single 168 230  25 25 25 

Tratament balnear 14(luni-vineri) 10(luni-vineri) 

 

 

APARTAMENT 

SUPERIOR 

 

SEZON 

29.05.2022 – 17.09.2022 

EXTRASEZON 

03.01.2022 – 28.05.2022 

18.09.2022 – 23.12.2022 

 

SERVICII/SEJUR 

Tarife  netto in Euro/APART/SEJUR Tarife  netto in Euro/APART/ZI 

Sejur  

5 zile 

Sejur  

7 zile 

Check-in Sejur 3-4 

zile 

Sejur 5-7 

zile 

Sejur peste 

7 zile 

Apartament 3 pers 

Demipensiune 

1007 1366 Duminica 188 177 171 

Apartament 3 pers 

Pensiune completa 

1200 1631 Duminica 224 211 205 

Apartament 4 pers 

Demipensiune 

1078 1463 Duminica 207 193 186 

Apartament 4 pers 

Pensiune completa 

1330 1813 Duminica 253 239 232 

Masa: In extrasezon - fisa cont (pensiune completa – 100 lei / persoana + mic dejun; demipensiune – 50 lei / persoana + mic dejun), 

  mic dejun – bufet suedez,  

In sezon, LIGHT ALL INCLUSIVE, sub forma de bufet suedez pentru mic dejun, pranz si cina; apa, suc, cafea incluse in cadrul meselor. 

Tarifele pentru pat suplimentar : 20 euro / noapte cu mic dejun inclus, 30 euro/noapte cu demipensiune, 40 euro cu pensiune completa 

Masa copii:0-4 ani - gratuitate;5-12 ani - demipensiune – 60 ron/zi/persoana; pensiune completa – 100 ron/zi/persoana (din care 20 ron/zi 

alocati pentru mic dejun) 

Copiii pana la 4 ani au gratuitate la cazare (daca nu solicita pat suplimentar) 

Tratamentul balnear include consultatia medicala de specialitate si 3 proceduri/sedinta 

Servicii incluse: Accesul la piscine interioara / exterioara cu apa termala, saune, jacuzzi, parcare interioara/exterioara. 

Acces Aquapark gratuit. 

Taxa de statiune nu se percepe, modalitatea de plata - in avans. 

Modul de rezervare si anulare se efectueaza conform contract. 

 


