
 
 
  
 

 
 
 
Tarife cazare Hotel 
CLERMONT 4* 
- 2022 -  
 
Prin facilitățile și locațiile diversificate, Hotel 

Clermont asigură experiențe culinare și servicii 

deosebite, un mediu agreabil pentru conversații 

liniștite, o atmosferă caldă dar și o infrastructură 

menită să susțină evenimente complexe. 
Hotelul Clermont se bucură de o locaţie liniştită. 

Oferă o piscină interioară modernă şi un teren de 

tenis. Toate camerele elegante au aer condiţionat şi 

balcon. Există un TV cu ecran plat cu canale prin 

satelit, acces gratuit la internet WiFi şi un birou. 

Băile moderne includ articole de toaletă, halate de 

baie şi papuci. 

Zona spa a hotelului Clermont oferă o cadă cu 

hidromasaj şi o saună. Oaspeţii pot beneficia de 

tratamente de înfrumuseţare şi corporale, precum şi 

de tratamente de sănătate. Oaspeţii au la dispoziţie şi 

centrul de fitness spaţios. 
Restaurantul serveşte preparate din bucătăria internaţională. Când vremea este bună, oaspeţii pot lua masa şi pe 

terasă. La cerere, se asigură room service. 
 

Oferta Standard 
  
Tipul camerei / regim de 
ocupare   

TARIFE  
2022 – lei/camera/noapte, cazare cu mic dejun  
Single  Double  

Standard room  372 423  
Executive room  426  480  
Junior Suite  513  583  
Senior Suite  658  756  
Presidential Suite  707 804  
 

Tarifele nu sunt valabile in perioada Sarbatorilor cum sunt Pastele, Craciunul, Rusalii, ... etc. 

 

 

RELAXARE ÎN NATURĂ 

 
 

Tip cameră 
Tarif  

noapte/cameră 
- regim single - 

Tarif  
noapte/cameră 
- regim double - 

Tarif  
noapte/cameră 
- regim single - 

Tarif  
noapte/cameră 
- regim double - 

Durată sejur 3-5 nopţi minim 6 nopţi 

Standard 410 518 388 496 

Executive 459 567 437 545 

Junior Suite 540 664 518 642 

Senior Suite 680 826 648 793 

Presidential Suite 723 869 691 831 
Pachetul este valabil doar pentru sejururi de minim 3 nopţi. Tarifele sunt aplicate pentru fiecare noapte de 

cazare. 
Pachetul/persoană cuprinde: 

o cazare cu mic dejun inclus; 
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® 
GORJ TURISM Brand Romanesc din 1998  

COVASNA 
Amplasare: se afla la altitudinea de 564 m, la contactul versantului 
estic al Muntilor vrancei cu depresiunea Barsei, la 31 km de Sfantu 

Gheorghe si 60 km de Brasov. 
Climat: caracteristic depresiunior subalpine, cu veri racoroase si 

ierni reci.temperatura medie anuala este de 7 grade celsius. 
 Factori naturali de cura: ape minerale carbogazoase, 

bicarbonatate, clorurate, sodice, hipotone, contin acid carbonic; 
mofete continand, in proportie de 80-90%, dioxid de 

carbon;bioclimat sedativ de crutare. 
Indicatii terapeutice: afectiuni cardiovasculare, boli 

dermatologice, boli ale tubului digestiv si ale glandelor anexe, boli 
ginecologice, boli ala aparatului locomotor, afectiuni asociate 

proc.esului de imbatranire. 
Tipuri de proceduri: bai carbogazoase, mofete, electroterapie, 

curenti diadinamici, neuroton, ultrasunete, magnetodiaflux, unde 

scurte, termoterapie, kinetoterapie, hidroterapie. 
Atractii turistice: Monumentul ostasului roman, biserica ortodoxa, 

“Balta Dracului”- monument al naturii, Planul Inclinat, Valea 
Zanelor, Voinesti, Dalnic-monument de arhitectura populara. 

 
 

http://www.gorjtourism.ro/


o masă cont în valoare de 60 lei/noapte/persoană. Sumele neutilizate NU SE RETURNEAZĂ. 

 
 

CLERMONT EXTRA 
 

 Pachetul “Clermont Extra este soluţia potrivită pentru îmbunătăţirea stării generale a organismului într-un 
timp relativ scurt şi cu un buget prestabilit. Este varianta ideală pentru un pachet motivaţional. 

 

Tip cameră Tarif  pachet/ cameră 

Regim de cazare - Single - - Double - - Single - - Double - - Single - - Double - 

Durata pachet 2 NOPŢI 3 NOPŢI 4 NOPŢI 

Standard    907 1198 1312 1749 1695 2224 

Executive 1004 1296 1458 1911 1890 2419 

Junior Suite 1177 1490 1701 2187 2170 2786 

Senior Suite 1458 1825 2106 2673 2710 3.434 

Presidential Suite 1.430 1911 2251 2.595 2883 3607 

Pachetul/cameră 
include: 

cazare 2 nopţi cu 
mic dejun; 

credit servicii 
200 lei. 

cazare 2 nopţi cu 
mic dejun; 

credit servicii de 
400 lei. 

cazare 3 nopţi cu 
mic dejun; 

credit servicii de 
300 lei. 

cazare 3 nopţi cu 
mic dejun; 

credit servicii de 
600 lei. 

cazare 4 nopţi cu 
mic dejun; 

credit servicii de 
350 lei. 

cazare 4 nopţi cu 
mic dejun; 

credit servicii de 
700 lei. 

Observaţii Sumele neutilizate NU SE RETURNEAZĂ 

 
ROMANTIC 

 

 Cadrul intim al hotelului şi serviciile de înaltă clasă se îmbină armonios cu frumuseţea şi liniştea naturii. 
Pentru clipe deosebite alege oferta Hotelului Clermont de a petrece un sejur romantic împreună cu persoana iubită. 
 

Tip cameră 
Tarif  pachet/ cameră 

- regim double - 

Standard 1333 

Executive 1431 

Junior Suite 1603 

Senior Suite 1917 

Presidential Suite 1992 

Pachetul/cameră cuprinde: 
o cazare 2 nopţi, mic dejun inclus; 
o 2 şedinţe de masaj general de relaxare; 
o 1 cină romantică în valoare de 250 lei; 
o aranjament romantic. 

 

Condiţii generale (toate pachetele): 
 

Toate pachetele includ accesul gratuit la piscină, saună uscată, saună umedă, jacuzzi exterior, sala fitness şi parcarea 
supravegheată cu respectarea restricţiilor legale în vigoare la data check-in-ului. 
Internetul este GRATUIT - disponibil wireless (în spaţiile comune şi camere) şi prin cablu (în camere). 
Pentru a beneficia de serviciile incluse în pachet, vă rugăm să efectuaţi rezervări în prealabil. 
În cazul în care unul sau mai multe servicii incluse în pachet nu au fost prestate, din motive independente de buna 
funcţionare a hotelului sau nu au fost solicitate de către client, contravaloarea acestora nu se restituie. 
De la recepţie puteţi obţine diverse jocuri pentru petrecerea timpului liber (table, şah, rummy, cărţi de joc). 
 

Copiii până în 6 ani împliniţi beneficiază de gratuitate la cazare (în cameră cu parinţii, fără pat suplimentar) şi de gratuitate la mic 
dejun; 
Copiii între 7 şi 12 ani împliniţi au gratuitate la cazare (în cameră cu parinţii, fără pat suplimentar), iar micul dejun este 30 
lei/copil/noapte; 
Tariful pentru serviciul “pat suplimentar” este de 55 lei/noapte (mic dejun inclus); 
Copiii peste 12 ani sunt consideraţi adulţi. Se aplică tariful “Supliment adult” în valoare de 91 lei/noapte (mic dejun inclus); 
Acces gratuit la locurile de joacă pentru copii amenajate în exteriorul hotelului şi în interiorul hotelului (Lumea 
îngeraşilor) – spaţii fară supraveghere; 
 

În funcţie de pachetul ales, Hotel Clermont vă recomandă opţional următoarele servicii: terapii şi tratamente corporale, masaj 
relaxant, hidromasaj aromatic, bowling, biliard, tenis de masă, tir cu arcul, mountain bike, drumeţii, plimbări cu mocăniţa, plimbări 
cu sania/trăsura etc. 
Disponibilitatea  extraserviciilor poate fi obţinută prin rezervare prealabilă. 
 
!!!Check-in-ul se efectuează după ora 16:00 iar check-out-ul până cel târziu la ora 12:00 p.m.  
 

În toate spaţiile închise din cadrul hotelului CLERMONT fumatul este strict interzis. 
Nu este permis accesul în hotel cu animale de companie. 
Nu se acceptă introducerea şi consumul în spaţiile comune din hotel de produse alimentare, băuturi alcoolice şi 
nealcoolice, altele decât cele comercializate în cadrul locaţiei. 

 
 



PACHETE WELLNESS & SPA 
 

 

Prevenţie sau tratament? Însănătoşire sau relaxare? Alegeţi pachetul de servicii în funcţie de obiectivele dorite! 
 

„STRESUL ESTE PENTRU ALŢII” 
Se adresează persoanelor adulte active, cu profesii solicitante pentru sistemul neuro-psihic, cu perturbări ale bioritmurilor 

somn-veghe şi repaus-efort. Anumite proceduri de tratament prestate în cadrul Hotelului Clermont (electroterapie, masaj, 
kinetoterapie), posibilităţile de petrecere a timpului liber prin diverse activităţi (fotbal, floorball, tenis de câmp, paintball, tir cu arcul, 
bowling, biliard, tenis, baschet, badminton) dar mai ales efectele relaxante şi sedative ale climatului staţiunii Covasna, contribuie la 
înlăturarea efectelor stresului cotidian, la ameliorarea capacităţii funcţionale a organismului şi a capacităţii de muncă, la reducerea 
medicaţiei utilizate. În completare puteţi opta pentru serviciile din cadrul Centrului de Înfrumuseţare şi Întreţinere. 
Recomandări medicale: stările de stres, afecţiunile reumatismale, obezitatea, hipertensiunea arterială, tulburările 

circulatorii periferice.  

“O INIMĂ SĂNĂTOASĂ” 
Programul “O INIMĂ SĂNĂTOASĂ” se adresează cu precădere persoanelor suferind de afecţiuni cardiovasculare şi a 

celor cu hipertensiune arterială. Respectarea perioadei minime recomandate precum şi repetabilitatea în timp a tratamentului (de 2 
ori pe an) cresc foarte mult eficienţa acestuia în cadrul Centrului de Sănătate Clermont. Procedurile efectuate au la bază resursele 
locale unice la nivel european: aerul puternic ionizat negativ, gazul mofetic şi abundenţa apelor minerale de calitate regăsite în 
întreaga staţiune Covasna. 
Recomandări medicale: afecţiuni cardiovasculare compesate (cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială, sechele 
infarct miocardic, valvulopatii, sechele tromboflebite profunde şi superficiale, boală varicoasă, tulburări circulatorii 
periferice), afecţiuni reumatice şi afecţiuni asociate (afecţiuni metabolice şi de nutriţie, nevroză astenică). 

 

Perioadă pachet 
Tarif/noapte/cameră Observaţii 

01.07 - 31.08.2022 
01.05 - 30.06.2022 & 
01.09 – 30.09.2022 

02.01 - 30.04.2022 & 
01.10 - 23.12.2022 

Tarifele de cazare din prezenta ofertă 
sunt valabile doar pentru pachete  

ce includ credit restaurant. 
 

Tarifele de cazare includ: 
mic dejun 

consultaţia medicală 
3 proceduri medicale/noapte  
(cu excepţia zilei de check-in); 

 

În ziua de check-in nu se efectuează 
tratament balnear. 

 
Procedurile medicale se efectuează de 

luni până sâmbătă (cu anumite excepţii), 
inclusiv cele  aferente zilelor de 

duminică (unde este cazul). 
 

Pentru aceste pachete  
nu este necesară  

trimitere de la medicul de familie! 

6 - 9 NOPŢI SINGLE DOUBLE SINGLE DOUBLE SINGLE DOUBLE 

Cazare Standard 372 464 356 437 324 394 
Cazare Executive 421 507 399 480 367 437 
Cazare Junior Suite 507 594 486 572 453 529 
Cazare Senior Suite 621 750 599 729 567 685 
Cazare Presidential Suite 696 837 685 815 648 772 

10-15 NOPŢI SINGLE DOUBLE SINGLE DOUBLE SINGLE DOUBLE 

Cazare Standard 356 442 334 415 302 378 
Cazare Executive 399 486 378 464 345 421 
Cazare Junior Suite 480 567 464 545 432 502 
Cazare Senior Suite 588 718 572 696 540 653 
Cazare Presidential Suite 664 799 648 783 615 739 

MINIM 16 NOPŢI SINGLE DOUBLE SINGLE DOUBLE SINGLE DOUBLE 

Cazare Standard 340 426 318 405 286 361 
Cazare Executive 383 469 367 448 329 405 
Cazare Junior Suite 464 550 442 523 406 480 
Cazare Senior Suite 572 702 550 680 518 631 
Cazare Presidential Suite 637 766 626 756 594 712 

1 

Demipensiune* (a la carte) 70 140 70 140 60 120 credit restaurant/cameră/noapte 
Sumele neutilizate nu se returnează Pensiune complete* (a la carte) 110 220 110 220 100 200 

 

Procedură medicală suplimentară 14 14 12 12 11 11 Tarif/procedură 

* În anumite perioade există posibilitatea de a opta pentru cină în regim bufet; disponibilitatea (şi tariful) acestui serviciu va fi 
anunţată la check-in 
 

Servicii INCLUSE: acces piscină, saună uscată, saună umedă, sală fitness, jacuzzi exterior, parcare supravegheată şi 
internet cu respectarea restricţiilor legale în vigoare la data check-in-ului. 
De la recepţie puteţi obţine diverse jocuri pentru petrecerea timpului liber (table, şah, rummy, cărţi de joc). 
Copiii până la 6 ani beneficiază de gratuitate la mic dejun şi cazare în cameră cu părinţii (fără pat suplimentar).  
Copiii cu vârsta de 7-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare în cameră cu părinţii (fără pat suplimentar) iar tariful pentru mic 
dejun este de 30/lei/noapte. Tariful pentru serviciul “Pat suplimentar” este de 55 lei/noapte.  
Copiii peste 12 ani sunt consideraţi adulţi. Se aplică tariful “Supliment adult” în valoare de 85 lei/noapte (mic dejun inclus). 
 

!!! Check-in-ul se efectuează după ora 16:00 iar check-out-ul până cel târziu la ora 12:00 p.m.  
În toate spaţiile închise din cadrul hotelului CLERMONT fumatul este strict interzis. 
Nu este permis accesul în hotel cu animale de companie. 
Nu se acceptă introducerea şi consumul în spaţiile comune din hotel de produse alimentare, băuturi alcoolice şi 
nealcoolice, altele decât cele comercializate în cadrul locaţiei. 
Procedurile nerecomandate de către medicul balneolog NU SE POT efectua pe propria răspundere. 
Procedurile ce pot fi recomandate de către medicul balneolog în urma consultaţiei medicale de specialitate, pentru fiecare pachet în parte sunt: 

mofetă (emanaţii de bioxid de carbon), băi carbogazoase cu apă minerală, hidroterapie (duş subacval, băi galvanice), aerosoli, electroterapie 
(curenţi diadinamici, curenţi interferenţiali, curenţi Trabert, magnetodiaflux, raze unde scurte, ultrasunete, terapie laser), masoterapia (masaj 

medical uscat, masaj limfatic), kinetoterapia individuală sau de grup, climatoterapia sedativă (aer puternic ionizat negativ). 

 

 

 

 



Hotel Montana 3* - hotel situat pe o colina in Covasna si care dispune de o baza de tratament. 
 

 

 

INSCRIERI TIMPURII – Valabile pana la 31.03.2022; obligativitatea platii in 3 zile lucratoare  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 procedură de tratament/zi ( excepție 

duminică și sărbători legale) – conform tipului de pachet ales, dar numai în condițiile achitării taxei de 

consultație** în valoare de 60 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! În zilele de sâmbătă se efectuează doar procedurile cu factori naturali de cură ( mofetă și băi 

carbogazoase ). Procedurile neefectuate sâmbătă se reprogramează pentru celelalte zile ale sejurului.  

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

pensiune completă din tarife TRANZIT/ODIHNĂ, iar la recepție taxa de consultație de 60 lei/persoană și 

contravaloarea procedurilor de tratament prescrise de medic.  

4. Suplimentul pentru pachetele ” Pentru o inimă sănătoasă ” 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. 

Pachet “Pentru o inima sanatoasa” 20.03-01.04 si 

01.11-

22.12.2022- 

01.05-14.06 si 

16.09-31.10.2022 
15.06 – 

15.09.2022 

Pachet 7 nopti cazare; 7 zile pensiune completa meniu fix; 18 
proceduri/sejur cu bilet de trimitere,  loc in dbl 2* 

910 

lei/pachet/pers 

1025 

lei/pachet/pers 

1120t/pers 

Pachet 10 nopti cazare; 10 zile pensiune completa meniu fix; 24 
proceduri/sejur cu bilet de trimitere,  loc in dbl 2* 

1280 

lei/pachet/pers 

1440 

lei/pachet/pers 

1580 

lei/pachet/pers 

Pachet 12 nopti cazare; 12 zile pensiune completa meniu fix; 30 
proceduri/sejur cu bilet de trimitere,  loc in dbl 2* 

1510 

lei/pachet/pers 

1700 

lei/pachet/pers 

1870 lei 

/pachet/pers 

Pachet 7 nopti cazare; 7 zile pensiune completa bufet; 18 
proceduri/sejur cu bilet de trimitere, loc in dbl 3* 

1140 

lei/pachet/pers 

1360 

lei/pachet/pers 

1500 

lei/pachet/pers 

Pachet 10 nopti cazare; 10 zile pensiune completa bufet; 24 
proceduri/sejur,  cu bilet de trimitere, loc in dbl 3* 

1610 

lei/pachet/pers 

1920 

lei/pachet/pers 

2120 

lei/pachet/pers 

Pachet 12 nopti cazare; 12 zile pensiune completa bufet; 30 
proceduri/sejur, cu bilet de trimitere, loc in dbl 3* 

1910 

lei/pachet/pers 

2280 

lei/pachet/pers 

2520 lei 

/pachet/pers 

Loc in camera dubla 2* + pensiune completa meniu fix, tratament 3 
proceduri 

157 lei/zi/pers 173 lei/zi/pers 187 lei/zi/pers 

Loc in camera dubla 3* + pensiune completa bufet,  tratament 3 
proceduri 

190 lei/zi/pers 221 lei/zi/pers 241  lei/zi/pers 

Pachet “Pentru o inima sanatoasa” 20.03-30.04 si  01.05-14.06  

Pachet 7 nopti cazare; 7 zile pensiune completa meniu fix; 18 
proceduri/sejur cu bilet de trimitere,  loc in dbl 2* 

855 

lei/pachet/pers 

964 

lei/pachet/pers 

Pachet 10 nopti cazare; 10 zile pensiune completa meniu fix; 24 
proceduri/sejur cu bilet de trimitere,  loc in dbl 2* 

1203 

lei/pachet/pers 

1354 

lei/pachet/pers 

Pachet 12 nopti cazare; 12 zile pensiune completa meniu fix; 30 
proceduri/sejur cu bilet de trimitere,  loc in dbl 2* 

1419 

lei/pachet/pers 

1598 

lei/pachet/pers 

Pachet 7 nopti cazare; 7 zile pensiune completa bufet; 18 
proceduri/sejur cu bilet de trimitere, loc in dbl 3* 

1072 

lei/pachet/pers 

1278 

lei/pachet/pers 

Pachet 10 nopti cazare; 10 zile pensiune completa bufet; 24 
proceduri/sejur,  cu bilet de trimitere, loc in dbl 3* 

1513 

lei/pachet/pers 

1805 

lei/pachet/pers 

Pachet 12 nopti cazare; 12 zile pensiune completa bufet; 30 
proceduri/sejur, cu bilet de trimitere, loc in dbl 3* 

1795 

lei/pachet/pers 

2143 

lei/pachet/pers 


