
  
 
 
 

OFERTE LA CASA ROMANEASCA DIN CALIMANESTI 
 

 Situat la iesirea din defileul vaii Oltului intr-un peisaj de vis, Complexul Turistic CASA ROMANEASCA*** din 

statiunea Calimanesti Caciulata isi primeste cu ospitalitatea binecunoscuta turistii aflati in cautarea unui loc ce imbina 

spiritul traditional cu mijloacele moderne de cazare si facilitati ce pot oferi momente de neuitat. 

Ambianta rustica a Restaurantului – Crama ale carui oferte au devenit deja traditie, preparatele culinare traditionale 

(bitoc cu praz, pomana porcului, cartofi ciobanesti, etc.) , vinuri de foarte buna calitate sunt doar cateva dintre 

elementele ce caracterizeaza Casa Romaneasca si va garanteaza o experienta de neuitat. 

Complexul Hotelier are un standard de 3 Stele si dispune de 40 camere duble si twin si 5 apartamente , 5 parcari 

proprii , 2 piscine (acoperita si exterioara cu apa termala), 2 saune (umeda si uscata) , sala de conferinte de 90 de 

locuri si un restaurant de aproximativ 220 locuri. 

 
                 OFERTA ”LONG STAY ” 

 
Perioada:  16.01-01.04.2022 

 
DUMINICA-JOI *** 
 

    235 lei/noapte - MINIM 3 nopți pentru 2 persoane: 
- Cazare pentru 2 persoane în camera dubla standard 
- Welcome drink 
- Mic dejun inclus pentru 2 persoane  
- Acces la piscina exterioara (08.00 – 22:00) 
- Acces la piscina acoperita (08.00 – 22:00) 
- Acces saune (umeda si uscata) 20 min/pers/zi ( 10:00-22:00)-  
- Muzică live în fiecare seară (mai puțin în zilele de Luni) 

 
 

330 lei/noapte - MINIM 3 nopți pentru 2 persoane: 
- Cazare pentru 2 persoane în apartament 
- Welcome drink 
- Mic dejun inclus pentru 2 persoane  
- Acces la piscina exterioara (08.00 – 23:00) 
- Acces la piscina acoperita (08.00 – 23:00) 
- Acces saune (umeda si uscata) 20 min/pers/zi ( 10:00-22:00)-  
- Muzică live în fiecare seară (mai puțin în zilele de Luni) 

 
DUMINICA-JOI **** 

360 lei/noapte - MINIM 3 nopți pentru 2 persoane: 
- Cazare pentru 2 persoane în camera dubla deluxe 
- Welcome drink 
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- Mic dejun inclus pentru 2 persoane  
- Acces la piscina exterioara (08.00 – 23:00) 
- Acces la piscina acoperita (08.00 – 23:00) 
- Acces saune (umeda si uscata) 20 min/pers/zi ( 10:00-22:00)-  
- Muzică live în fiecare seară (mai puțin în zilele de Luni) 

 

400 lei/noapte - MINIM 3 nopți pentru 2 persoane: 
- Cazare pentru 2 persoane în camera dubla executive 
- Welcome drink 
- Mic dejun inclus pentru 2 persoane  
- Acces la piscina exterioara (08.00 – 23:00) 
- Acces la piscina acoperita (08.00 – 23:00)- daca nu sunt restrictii din cauza 

pandemiei 
- Acces saune (umeda si uscata) 20 min/pers/zi ( 10:00-22:00)- daca nu sunt 

restrictii din cauza pandemiei 
- Muzică live în fiecare seară (mai puțin în zilele de Luni) 

 
 
*Oferta nu este valabila in weekend *Oferta nu este valabila daca  se rezerva mai putin de 

3 nopti;  *Oferta nu se cumuleaza cu alte oferte 
 

SPECIFICAȚII 
    -   Vă rugăm să respectați orele de check –in (14:00) și check out (11:30)!  
    -  Vârsta copiilor cazați gratuit nu poate depăși 7 ani la data de check-in. 
    -  Familiile cu 3 copii  cu varsta cuprinsa intre 0-6 ani vor plăti 1 pat suplimentar  
    - Pentru 1 copil cu vârsta între  7-14 ani se vor plati 50 lei/noapte/pat suplimentar / 
acomodare 3* si mic dejun 20lei/zi. 
     - Pentru 1 copil cu vârsta între  7-14 ani se vor plati 90 lei/noapte/pat suplimentar / 
acomodare 4* si mic dejun 20 lei/zi. 
    -  Vă aducem la cunoștință că în incinta Complexului Turistic Casa Românească accesul cu 
băuturi și/sau alimente de orice fel este STRICT interzis !  
    - Prin orice rezervare efectuată și confirmată atât clienții cât și agențiile contractante își 
asumă integral Regulamentul de Conduită   
     -   Orice nerespectare a regulamentului asumat odată cu plata pachetelor turistice poate 
duce la anularea sejurului și/sau a rezervării 
    - Este interzis accesul cu animale de companie! 

 
OFERTA ”TURISTULUI GURMAND” 3* 

Perioada:  16.01-01.04.2021 
                             

Complexul Turistic CASA ROMÂNEASCĂ*** , vă așteaptă în ambianța binecunoscută și vă oferă 
următorul pachet promotional: 

PACHET 2 nopți /CAMERĂ DUBLĂ = 520lei 

                    Plătești 2 nopți de cazare și primești un voucher de 60/lei pentru masa a la carte ! 

- Mic dejun inclus pentru 2 persoane în valoare de 60 lei/cameră/zi 
- Voucher  de masă (60 lei/camera) inclus în prețul pachetului. Voucherul este 

pentru ambele zile și poate fi consumat la oricare dintre mesele zilei. Suma este 
fixă și nu poate fi preschimbată în bani. Depășirea sumei presupune achitarea 
pe loc a diferențelor rezultate. 



- Acces la piscina exterioara (08.00 –22:00) 
- Acces la piscina acoperita (08.00 – 22:00)- daca nu sunt restrictii din cauza 

pandemiei 
- Acces saune (umeda si uscata) 20 min/pers/zi ( 10:00-22:00)- daca nu sunt 

restrictii din cauza pandemiei 
- Muzică live în fiecare seară (mai puțin în zilele de Luni) 
- Internet gratuit în spațiile publice 
- Parcare gratuită 
- Seif pentru păstrare valori (recepție) 

 
SERVICII DISPONIBILE LA COSTURI SUPLIMENTARE 

- Minibar în cameră    
- Servicii de telefonie/mesagerie/fax 
- Servicii de spălătorie 

 

Oferta nu este valabilă în zilele de weekend ! Voucherul de masa este valabil 
doar pentru produse alimentare ! Oferta nu se cumulează cu nicio altă ofertă! 

 
  OFERTA ”TURISTULUI GURMAND” **** 

Perioada: 16.01-01.04.2022 
                             

PACHET 2 nopți /CAMERĂ DUBLĂ DELUXE  = 770 lei 

PACHET 2 nopți /CAMERĂ DUBLĂ EXECUTIVE   = 850 lei 

                    Plătești 2 nopți de cazare și primești un voucher de 60/lei pentru masa a la carte ! 

- Mic dejun inclus pentru 2 persoane în valoare de 60 lei/cameră/zi 
- Voucher  de masă inclus în prețul pachetului. Voucherul este /cameră pentru 

ambele zile și poate fi consumat la oricare dintre mesele zilei. Suma este fixă și 
nu poate fi preschimbată în bani. Depășirea sumei presupune achitarea pe loc a 
diferențelor rezultate. 

- Acces la piscina exterioara (08.00 – 00:00) 
- Acces la piscina acoperita (08.00 – 00:00); Acces saune (umeda si uscata) 20 

min/pers/zi ( 10:00-22:00)- daca nu sunt restrictii din cauza pandemiei 
- Muzică live în fiecare seară (mai puțin în zilele de Luni) 
- Internet gratuit în spațiile publice 
- Parcare gratuită 
- Seif pentru păstrare valori,in camera 

 
- Oferta nu este valabilă în zilele de weekend ! 

- Voucherul de mese este valabil doar pentru produse alimentare ! 
- Oferta nu se cumulează cu nicio altă ofertă 

 
 

Echipa Gorj Turism va doreste Vacanta Placuta! 


