
 

 

OFERTA PRAID 

HOTEL ALTUS 3* 

 

Situat la doar 1 km de Salina Praid, ALTUS*** Hotel 

& Spa din Praid se află într-o zonă liniștită de la 

marginea stațiunii, la intrarea în localitate dinspre 

Odorheiu Secuiesc – Corund, ferit de forfota centrală și 

înconjurat de un peisaj îmbietor, cu priveliște la Dealul 

de Sare. 

Este cel mai nou hotel din Praid (deschis in 2017) 

şi singurul din categoria “family – wellness – 

business” din stațiune. 

Se pun la dispoziție max. 89 locuri de cazare în 31 camere şi apartamente-suită cu capacitate 

între 2 – 5 locuri, recepţie non stop, parcare proprie, curte spațioasă/ grădină cu loc de joacă 

amenajat pentru copii și piscină exterioară supraterană, restaurant cu terase exterioare, centru 

SPA (piscine acoperite – bazine cu apă dulce și apă sărată, bazin pentru copii, jacuzzi, saună, 

baie turcească cu aburi), cabinet de masaj și sală de conferințe sau evenimente (capacitate între 

60 – 80 locuri). 

 

OFERTA 3+1 GRATIS LA HOTEL ALTUS*** PRAID 09 ian. – 

31 mart. 2022 (fără weekenduri!) 
Plătești 3 nopți de CAZARE (cu mic dejun și SPA) ÎN TIMPUL SĂPTĂMÂNII, mai primești o a 4-a 

NOAPTE GRATUITĂ* (dum. – joi): 

 09 ian. – 31 mart. 2022  

Regim SGL (1 pers. in cam.) 1050 RON/pers/4 nopți  

Loc în cameră (min. 2/ max. 3 pers. in cam.) 630 RON/pers/4 nopți  

Loc în apartament-suită (min. 2/ max. 4 pers. in apt) 750 RON/pers/4 nopți  
*Reducere copii 4-12 ani: 50% (cu min. 2 adulți în cameră/ apartament) 

*GRATUITATE pt. copii sub 4 ani (fără pat suplimentar, cu min. 2 ad. în cam/ apt) 

 

WEEK-STAY 2 pers. la cam. FĂRĂ balcon, 4 NOPȚI între 09.01 

– 31.03.22 (FĂRĂ weekend!) 
La camerele FĂRĂ BALCON, între 09 ian. – 31 mart. 2022 OFERTĂ SPECIALĂ !!! Valabilă pt. 4 nopți 

ÎN TIMPUL SĂPTĂMÂNII (de duminică până joi inclusiv!), ÎN LIMITA LOCURILOR ALOCATE, ÎN 

AFARA WEEKENDURILOR! 
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® 
GORJ TURISM Brand Romanesc din 1998  

http://www.gorjtourism.ro/


TARIF PACHET 2 PERSOANE x 4 NOPȚI cu DEMIPENSIUNE (mic dejun + card 

valoric) și ACCES la SPA/ PISCINE 

09.01 – 

31.03.2022 
Cameră DUBLĂ (2 locuri), TARIF pt. 2 PERSOANE: 1450 RON/ 4 

nopți 

*Reducere copii 4-12 ani: 50% (cu min. 2 adulți în cameră triplă = 3 locuri)  

*GRATUITATE pt. copii sub 4 ani (fără pat supl., fără masă, cu min. 2 ad. în cam.)  

 

PENSIUNEA SO  HAJ 3* 

 Pensiunea SÓHAJ este  situata in comuna Praid, aproape 

de Salina Pra si strandul cu apa sarata (300, respectiv 200 m pe jos) 

Pensiunea are doua etaje si este dotata cu 10 camere: 

- o camera cu trei locuri de cazare pe parter 

- doua camere cu patru locuri de cazare la etajul unu 

- 4 camere cu trei locuri de cazare la etajul unu 

- doua aprtamente la etajul doi 

- o camera familiala la etajul doi 

Fiecare camera este dotata cu grup sanitar proriu. 

Puteti beneficia de o bucatarie, doua sali de mese, camera de zi, curte, 

terasa. 

Perioada Tip camera Tarif – lei/ camera/ noapte 

2022 Dubla standard 160 

Apartament 214 

Camera Family (4 pers.) 192 

 

 

 PENSIUNEA SOVIRAG 3* 

 

 

Pensiunea SÓVIRÁG*** (floare de sare) este situată 

în cunoscuta staţiune Praid, la cca.300m de intrarea în 

salină şi cca.200m de băile sărate, într-o străduţă 

liniştită, pe malul râului Târnava Mică. Este amenajată 

la etajul unei case de locuinţă, cu acces independent. 

 

 



T A R I F E - a n u l  2 0 2 2 
 

 

Perioada de 

tarifare 

Tarife de 

cazare 

Tarife suplimentare  

în regim 

double  

pentru 

camera 1 

(miniapart.) 

pentru 

loc suplimentar 

în cameră ** 
Perioada 

efectivă 

Denumirea 

perioadei 

lei / cameră / 

noapte 

sejur 

1 - 4 

nopți 

sejur 

≥ 5 

nopți 

lei/cameră/noapte lei/persoană/noapte 

2 - 8 
ianuarie 

Vacanța de 
anul nou 

150 125 25 25 

9 ianuarie - 
31 martie 

Iarna 100 80 20 20 

1 - 14 
aprilie 

Început de 
primăvară 

125 100 25 25 

15 - 30 
aprilie 

Vacanța de 
primăvară 

180 150 30 30 

1 mai - 
10 iunie 

Primăvara 150 125 25 25 

11 iunie - 10 
septembrie 

Vacanța de 
vară 

200 170 30 30 

11 septembrie - 
29 octombrie 

Toamnă 150 125 25 25 

30 octombrie - 
5 noiembrie 

Vacanța de 
toamnă 

180 150 30 30 

6 noiembrie - 
17 decembrie 

Iarnă 100 80 20 20 

18 - 28 
decembrie 

Vacanța 
sărbătorilor 

de iarnă 

150 125 25 25 

 

Pentru perioade de sărbători legale se aplică tarifele aferente vacanței de vară 

Pentru sejur de revelion se aplică tarife speciale 

 

  

 

 



                                                     PENSIUNEA CSATARI  3* 

În timpul sejurului oaspetii pot sã aleagã între camere de douã, trei 
sau patru paturi, dotate cu baie cu dus. 
Dupã o zi petrecutã la strand, cu excursii sau cu tratament balneo 
Climateric, oaspetii nostri se întorc în apartamentele din clãdirea 
principalã, unde linistea si conditiile oferite de baie si de dormitor 
servesc odihna si recreerea pentru urmãtoarea zi. 
Cãsutele termoizolate asteaptã întoarcerea familiilor si a grupurilor de 
patru persoane pentru ca dupã o zi de drumetii, sã le ofere odihnã în 
temperaturã plãcutã si conditii de comfort ( baie cu dus si televizor). 
Folosind grãtarul si ceaunul din grãdinã oaspetii pot sã pregãteascã 

felurile cu savoarea mesei de casã sau specialitãti culinare, care pot fi consumate la rãcoarea oferitã de 
foisorul din grãdinã. 
Strandul cu apã sãratã, salina din Praid, respectiv lacul balnear Ursu din Sovata sunt usor accesibile de 
la pensiunea noastrã. 
Autocarul salinei circulã regulat, si are statia la 100 de metri distantã de la pensiunea noastrã. 
Pensiunea Csatári este locul ideal si pentru evenimente organizate pentru grupuri mai mari. 

 

 

TIPUL  

CAMEREI 

 

AFARA DE SEZON 

 

EXTRA SEZON 

 

SEZON 

 
01.12-15.03 15.03-15.06 

 

15.06-15.09 

 15.09-31.11 

 

 

Sub 3 

nopți  

Intre 3-

5 nopți 

 

Peste 6 

nopți 

 

Sub 3 

nopți 

 

Intre 3-

5 nopți 

 

Peste 6 

nopți 

 

Sub 3 

nopți 

 

Intre 3-

5 nopți 

 

Peste 

6 

nopți  

 1 pers 

 

85 80 75 100 95 90 110 105 100 

2 pers 

 

105 100 90 115 110 105 140 130 120 

3 pers 

 

125 120 115 135 130 125 150 145 140 

FAMILIARA 135 130 125 145 140 135 160 155 150 

APARTAMENT 150 145 140 175 170 165 200 190 180 

CASUȚA 

 

140 130 125 155 150 140 180 170 160 

CASUȚA 2 

CAMERE 

 

145 135 130 165 160 155 190 180 170 

In perioada SĂRBĂTORILOR și a VACANȚELOR tarifele sunt cele de sezon!!! 

 

 


