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Calimanesti - Caciulata 

 

COMPLEX BALNEAR COZIA 3* / HOTEL CENTRAL 3* 

 

Complexul Balnear Cozia, format din corpul Oltul, corpul Cozia si corpul Caciulata este situat in centrul statiunii Caciulata si 
reprezinta alegerea perfecta pentru un sejur de relaxare si tratament. 

Despre Complex Balnear Cozia, Calimanesti Caciulata – prezentare hotel, facilitati si servicii oferite 

Localizare:  Complexul Balnear Cozia, format din corpul Oltul, corpul Cozia si corpul Caciulata este situat in centrul 

statiunii Caciulata si reprezinta alegerea perfecta pentru un sejur de relaxare si tratament. 

 

Dotari generale:Complexul pune la dispozitie un numar total de 648 de spatii de cazare, restaurant, bar, terase, gradina, 

parcare proprie, pastrare obiecte de valoare, schimb valutar, sali de conferinta, 1 sala polivalenta cu o capacitate de 220 
locuri, aqua park, piscine exterioare, piscine interioare, baza de tratament. 
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Amplasare: Orașul se află situat în partea de nord-est a județului Vâlcea la poalele masivului Cozia și munților Căpățânii din Carpații 

Meridionali, pe ambele maluri ale râului Olt, la ieșirea acestuia din defileu, fiind la 20 km nord de reședința județului, municipiul 

Râmnicu Vâlcea și la 80 km sud de municipiul Sibiu. 

Climat: Calimanesti Caciulata beneficiaza de o clima specifica depresiunilor subcarpatice adapostite, fara variatii mari de 

temperatura, cu veri racoroase (in jur de 20°C in luna iulie) si cu ierni relativ blande (intre -1° si -5°C in luna ianuarie). Temperatura 

medie anuala din Calimanesti Caciulata este de 9° C. Precipitatii moderate (750-800 mm anual).  

 Factori naturali de cura: sunt reprezentati de clima protectoare si izvoarele (descoperite in 1827) de ape minerale sulfuroase, clorate, 

bromate, cu sodiu, calciu, magneziu, in principal hipotonice, cu concentratie, compozitie chimica si temperatura variabile (mineralizare 

intre 0.5 si 11.5 gr/l; atermale, mezotermale 41°C, si hipertermale= 49.5°C). 

 Indicatii terapeutice: 

  Cură internă 

1. Boli ale aparatului digestiv (gastrită cronică cu hiper și hipoaciditate, constipație cronică, colită cronică, boală ulceroasă - 

ulcer gastric și duodenal fără complicații, sechele stomac operat, enterocolopatii cronice nespecifice); 

2. Boli ale veziculei și căilor biliare (dischinezie biliară, colecistită cronică ce prezintă sau nu calculi, hepatită cronică 

postvirotică sau mixtă stabilizată, sechele post colecistectomie, pancreatită cronică); 

3. Afecțiuni dismetabolice: hiperuricemii, dislipidemii, diabet zaharat compensat; 

4. Afecțiuni ale rinichilor și căilor urinare: litiază și microliază urinară cu sau fără infecții, pielonefrite cronice ascendente, 

pielocistite. 

 Cură externă 

1. Afecțiuni ale aparatului locomotor (afecțiuni reumatismale degenerative - spondiloză cervicală, lombară și dorsală, artroză, 

poliartroză; afecțiuni degenerative articulare ale omului vârstnic; afecțiuni reumatismale inflamatorii - stări alergice 

articulare după reumatism articular acut sau după infecții de focar; afecțiuni reumatismale abarticulare - tendinoze, 

tendomioze, tendoperiostoze, periartrită scapulohumerală, afecțiuni posttraumatice - după entorse, luxații și fracturi; afecțiuni 

neurologice periferice - pareză, sechele ale poliomielitei, nevralgii, nevrite, sciatalgii); 

2. Afecțiuni ginecologice cronice netuberculoase - sindrom ovarian cauzat de menopauză, anexite, metroanexite cronice, 

sterilitate; 

3. Afecțiuni ale căilor respiratorii superioare - rinofaringite, sinuzite cronice, afecțiuni bronhopulmonare cronice 

netuberculoase: bronșită cronică, astm bronșic; 

4. Boli ale aparatului cardio-vascular. 

Atractii turistice: Poiana lui Călimani, Mănăstirea Cozia, Schitul Ostrov, Mănăstirea Turnu, Mănăstirea Stânișoara, Parcul Central 

Căciulata, Aqua Park Cozia din Căciulata, ruinele castrului roman Arutela, Aleea de cură - Traseul de cură balneară unește Călimănești 

de Căciulata, printr-o alee pietonală de 2,3 km, amenajată prin pădure. 
 

mailto:rezervari@gorjtourism.ro
http://www.gorjtourism.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Masivul_Cozia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_C%C4%83p%C4%83%C8%9B%C3%A2nii
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Carpa%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mun%C8%9Bii_Carpa%C8%9Bi
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Olt
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2mnicu_V%C3%A2lcea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sibiu
http://www.valceaturistica.ro/manastiri/manastirea-ostrov-calimanesti-valcea
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Tariful include : cazare cu masa in sistem de bon valoric 60 lei/pers/zi . 

Copii sub 7 ani au cazare gratuita , iar copii cu varstra cuprinsa intre 7-14 ani achita 50% din valoare pachetului 
 

OFERTA  PECIALA TRATAMENT 

TARIFE 

LEI 

Tarife lei pachet/persoana/sejur 

10.01.2022-31.03.2022 

Loc in camera dubla Loc in camera single 

COMPLEX BALNEAR COZIA 3* - 6 NOPTI 966 1237 

COMPLEX BALNEAR COZIA 3* - 9 NOPTI 1424 1820 

COMPLEX BALNEAR COZIA 3* - 12 NOPTI 1906 2434 

COMPLEX BALNEAR COZIA 3* - 16 NOPTI 2482 3168 

HOTEL CENTRAL 3* - 6 NOPTI 966 1237 

HOTEL CENTRAL 3* - 9 NOPTI 1424 1820 

HOTEL CENTRAL 3* - 12 NOPTI 1906 2434 

HOTEL CENTRAL 3* - 16 NOPTI 2482 3168 

Tariful include: -  cazare si masa in sistem de bon valoric 55 lei/pers/zi ;tratament 2 proceduri/zi (plus bonus 2 proceduri 

/zi pentru persoanele care se prezinta cu bilet de trimitere de la medical de familie si cardul de sanitate ) ;consultatia 

medicala. 

 

 Oferta este valabila pentru persoanele care prezinta la sosire un bilet de trimitere de la medical de familie /medic 

specialist utilizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate si cardul de sanatate.  

Program  baza de tratament : luni-vineri . 

 

 

HOTEL TRAIAN*** 
 

 

 

Hotelul Traian din Statiunea Caciulata vine in intampinarea persoanelor cu diferite afectiuni si ofera tratament 

pentru recuperare medicala avand incluse urmatoarele servicii: 

   *CAZARE: in camere cu 2 locuri dotate cu:TV, frigider, baie si 

grup sanitar propriu, telefon, internet Wi-Fi gratuit. 

  *MASA: servirea meselor se face in Restaurantul Traian.  

           *TRATAMENT: hotelul Traian dispune de baza proprie, situata 

in incinta hotelului, unde se pot trata afectiuni digestive, afectiuni 

renale, afectiuni reumatismale, afectiuni respiratorii, afectiuni cardio-

vasculare, afectiuni metabolice, afectiuni alergice. 

 

 

 

 

 

 

OFERTA TURISTICA 

Tarif lei/zi /pers 01.10-31.10.2021 01.11.2021-31.03.2022 

Cazare in camera dubla/pers 80 lei/zi 75 lei/zi 

Cazare in single 127 lei/zi 119 lei/zi 

Cazare + MD in camera dubla/pers 115 lei/zi 110 lei/zi 

Cazare + MD  in single 162 lei/zi 152 lei/zi 

Apartament (tarif pe camera) 240 lei/zi 220 lei/zi 

OFERTA CAZARE 

Tarife lei/persoana/noapte 

02.01-31.03.2022 

139 lei 
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PC – meniu fix 60 lei/zi 60 lei/zi 

PC – meniu fix copil 35 lei/zi 35 lei/zi 

PC – imbunatatit 100 lei/zi 100 lei/zi 

PC – imbunatatit copil 55 lei/zi 55 lei/zi 

Tratament pers asigurata 5 lei/zi 5 lei/zi 

Tratament pers neasigurata 70 lei/zi 70 lei/zi 

Consultatia pers neasigurata 40 lei/zi 40 lei/zi 

 

 

OFERTA BALNEARA LA CACIULATA 

Tarif  lei/zi/persoana/loc in camera dubla 

01.10-31.10.2021 01.11.2021-31.03.2022 

140 lei/zi 135 lei/zi 

Oferta valabila pentru minim 6 nopti cazare! 

 

Tariful include:  cazare cu pensiune complete-meniu fix, tratament 4 proceduri/zi , cura de ape minerale. 

 

Cazare gratuit pentru copii pana la varsta de 7 ani, in aceeasi camera cu parintii. 

 

 Oferta este valabila pentru persoanele care prezinta la sosire un bilet de trimitere de la medical de familie /medic 

specialist utilizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate si cardul de sanatate.  

 

 

 

HOTEL ORIZONT COZIA *** 
 

Aflat in statiunea Calimanesti Caciulata, Hotelul Orizont 

Cozia *** pune la dispozitia turistilor 96 de locuri de 

cazare in Caciulata (19 camere matrimoniale , 24 camere 

TWIN si 4 apartamente) cu facilitate si confort de 3 stele 

intr-o atmosfera calda si intima cu: mic dejun bufet suedez, 

telefon linie internationala, seif la receptie, distribuirea 

corespondentei, sauna, masaj, biliard, masa de fotbal, 

spatiu de joaca pentru copii in interior, plata prin cartea de 

credit, parcare iluminata si pazita, lift, sali de conferinta si 

tratament balnear. 

 

 

 

 

 

 

TARIF ODIHNA 

Tip camera 

TARIF CAZARECU DP / PERS/NOAPTE 

Perioada 02.01-02.07.2022  

Loc in dbl fara balcon 199 LEI 

Loc in dbl cu balcon 209 LEI 

Loc in apartament 240 LEI 

A treia persoana adulta cazata in apartament 199 LEI 

Sgl fara balcon 275 LEI 

Sgl fara balcon 295 LEI 

       Tarifele includ : 

 Cazare 

 Mic dejun in regim bufet suedez. 

 Cina in regim bufet suedez, de duminica pana joi (inclusiv) /Cina in regim a la carte, vineri si sambata (fisa cont 65 

lei/zi/pers). 

 

 

 

 

https://www.hotel-orizont.ro/category/tratament/
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          Tarifele includ : 

 Cazare 

 Mic dejun in regim bufet suedez – se va servi in restaurantul Salonul Rosu, etaj II, intre orele 00-10.00. 

 Cina in regim bufet suedez, de duminica pana joi(inclusiv) – se va servi in restaurantul Salonul Rosu, etaj II, intre 

orele 18:00-20.30. 

 Cina in regim a la carte, vineri si sambata (fisa cont 65 lei/zi/pers) – se va servi in restaurantul Salonul Verde, 

parter. In fisa cont sunt incluse mancarea, bauturile non-alcoolice si alcoolice. 

 Acces la CENTRUL WELNESS & SPA (intre orele 8.30-20.00) – dotat cu sauna finlandeza, baie turceasca, 

fantana de gheata, dus emotional, salina, jacuzi, piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata, etc. La zona SPA, se intra 

pe baza de programare. Sunt 6 serii pe zi, a cate o ora si jumatate. Va puteti programa pentru una/doua serii pe zi, in 

functie de disponibilitate. 

 

 
 

PACHET BALNEO & SPA CU DEMIPENSIUNE   

TARIF/PACHET/PERS 

 

 

5 NOPTI CAZARE 12 NOPTI CAZARE 

Perioada 02.01-30.06.2022  

Loc in dubla fara balcon 950 LEI 2266 LEI 

Loc in dubla cu balcon 1000 LEI 2386 LEI 

Loc in apartament 1145 LEI 2734 LEI 

A treia persoana adulta cazata in apartament 950 LEI 2266 LEI 

Single fara balcon 1285 LEI 3070 LEI 

Single cu balcon 1380 LEI 3298 LEI 
 

 

 Pachetul include: 

 Cazare 

 Mic dejun in regim bufet suedez – se va servi in restaurantul Salonul Rosu, etaj II, intre orele 800-1000 

 Cina in regim bufet suedez de duminica pana joi (inclusiv) – se va servi in restaurantul Salonul Rosu, etaj II, 

intre orele 1800-2030 

 Cina in regim a la carte, vineri si sambata (fisa cont 65 lei/zi/pers), se va servi in restaurantul Salonul Verde, 

parter. In fisa cont, sunt incluse mancarea si bauturile non-alcoolice. 

 Consultatie de specialitate acordata de medic specialist de reabilitare  medicala. 

 Tratament 5/10 zile (de luni pana vinery inclusiv) cu 4 proceduri/zi/pers: electroterapie (curenti interferentiali, 

curenti diadinamici, curenti tens, curenti trabert), magnetoterapie, unde scurte, ultrasunete, kinetoterapie 

individuala, aplicatii parafina, aerosoli cu apa sulfuroasa, bai galvanice (patru celulare), laser – terapie, masaj 

medical, cura de ape minerale conform recomandarilor medicale; 

 Acces la CENTRU WELNESS & SPA (zilnic intre orele 830-2000): dotat cu sauna finlandeza, baie turceasca, 

fantana de gheata, dus emotional, salina, jacuzi, piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata, etc. La zona SPA, se intra 

pe baza de programare. Sunt 6 serii pe zi, a cate o ora si jumatate. Va puteti programa pentru una/doua serii pe zi, in 

functie de disponibilitate. 

 

Tarifele sunt valabile doar in baza cardului de sanatate si a biletului de trimitere de la medicul de 

familie! 

 

 

 

 

 

TARIF ODIHNA 

Tip camera 
 

Pachet cazare cu DP 5 

nopti /persoana 

Tarif prelungire/ 

zi/persoana 

Perioada 02.01-02.07.2022  

Loc in dubla fara balcon 980 LEI 196 LEI 

Loc in dubla cu balcon 1030 LEI 206 LEI 

Loc in apartament 1185 LEI 237 LEI 

A treia persoana adulta cazata in apartament   

980 LEI 

  

196 LEI 

Single fara balcon 1360 LEI 272 LEI 

Single cu balcon 1460 LEI 292 LEI 
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HOTEL DOMNITEI 4* 

 

 
 

OFERTA  IARNA –PRIMAVARA   01.02-24.06.2022 
 
 

TARIFELE INCLUD : 

 CAZARE CU MIC DEJUN BUFET SUEDEZ 

 

Tip camera TARIF CAZARE / NOAPTE 

 

PENSIUNEA 
DOMNITEI 

Camera single (1 pers.) 150 LEI/noapte 

Camera dubla (Atentie! Pentru  2 
persoane) 

200LEI/noapte 

 

HOTELUL 
DOMNITEI 

Camera single (1 pers.) 180 LEI/noapte 

Camera dubla (Atentie! Pentru  2 
persoane) 

240 LEI/noapte 

Tarifele includ : 

 Cazare 

 Mic dejun in regim bufet suedez 

 Acces la CENTRU WELNESS & SPA, intre orele 9.00-20.00. 

 Parcare gratuita. 

Tarife copii : 

 Pentru primul copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 5.99 ani se va acorda gratuitate la 

cazare si mic dejun, pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 4-5.99 ani se 
achita 70 lei/noapte cu pat suplimentar 

Amplasate in Calimanesti Caciulata, Hotelul 

Domnitei 3* & Pensiunea Domnitei 4* va ofera 

cazare in 24 camere duble intr-o atmosfera 

calda si intima. 

Hotelul Domnitei 3*, are o capacitate de 30 de 

locuri (15 camere twin) la care se adauga 18 

locuri (9 camere twin) in Pensiunea Domnitei 4*, 

ambele locatii aflandu-se in aceeasi incinta, 

intr-un cadru calduros si intim. 
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reprezentand suplimentul de cazare, mic dejun si accesul la SPA. 

 Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 40 lei lei/noapte , reprezentand 

suplimentul de cazare , mic dejun si acces SPA,  fara pat suplimentar. 

 Copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 70 lei / noapte , reprezentand 

suplimentul de cazare , mic dejun si acces SPA,  cu pat suplimentar. 

 Copii peste 14 ani copiii sunt considerati adulti 

Informatii suplimentare: 

1. Tarifele pentru copii reprezinta supliment de cazare si includ micul dejun si acces la 

SPA. 

-este obligatorie prezentarea la check in a documentelor ce atesta varsta copiilor 

(copie sau original) 

-serviciile suplimentare pentru copii reprezinta servicii accesorii la serviciile de 

cazare ale adultilor. 

2. In incinta hotelului este interzis accesul cu animale de companie indiferent de talia 

acestora. 

3. Check in: dupa ora 15:00 

 

OFERTA IARNA-PRIMAVARA  01.02-24.06.2022 
  PACHET CAZARE 5 NOPTI CU DEMIPENSIUNE : 

 

TARIFELE INCLUD : 

 CAZARE CU MIC DEJUN BUFET SUEDEZ SI FISA CONT(150 LEI /PERS /SEJUR 5 

NOPTI ) 

Tip 
camera 

Pachet cazare 
cu demipensiune / 
5 nopti 

Tarif prelungire / 
zi/persoana 

PENSIUNEA DOMNITEI 
FISA CONT(150 LEI /PERS /SEJUR 5 
NOPTI ) 

Camera single 925 LEI 
din care fisa cont 200 lei /pers 
/sejur 5 nopti 

185 LEI 
din care fisa cont 40 lei 
/pers /zi 

Loc in camera dubla 675 LEI 
din care fisa cont 200 lei /pers 
/sejur 5 nopti 

135 LEI 
din care fisa cont 40 lei 
/pers /zi 

HOTELUL DOMNITEI 
FISA CONT(150 LEI /PERS /SEJUR 5 
NOPTI ) 

Camera single 1075 LEI 
din care fisa cont 200 lei /pers 
/sejur 5 nopti 

215 LEI 
din care fisa cont 40 lei 
/pers /zi 

Loc in camera dubla 775 LEI 
din care fisa cont 200 lei /pers 
/sejur 5 nopti 

155 LEI 
din care fisa cont 40 lei 
/pers /zi 

Tarifele includ : 

 Cazare 

 Mic dejun in regim bufet suedez 

 Masa in regim a la carte in restaurantul Domnitei, fisa cont 

 Acces la CENTRU WELNESS & SPA, intre orele 9.00-20.00. 
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 Parcare gratuita. 

 TVA 

Informatii suplimentare: 

1. Tarife suplimentare pentru copii : 

- pentru primul copil cu varsta cuprinsa  intre 0 si 5.99 ani se va acorda gratuitate la cazare si 

mic dejun, pentru al doilea copil cu varsta cuprinsa intre 4-5.99 ani se achita 350 lei/sejur 

cu pat suplimentar 

,reprezentand suplimentul de cazare, mic dejun si accesul la SPA. Pachetul se poate prelungi , 

in limita locurilor disponibile , suplimentul fiind de 70 lei/ copil / zi. 

-copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 200 lei / sejur 5 nopti, reprezentand suplimentul 

de cazare 

, mic dejun si acces SPA, fara pat suplimentar.Pachetul se poate prelungi , in 

limita locurilor disponibile , suplimentul fiind de 40 lei/ copil / zi. 

-copiii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani : 350 lei / sejur 5 nopti, reprezentand suplimentul 

de cazare 

, mic dejun si acces SPA, cu pat suplimentar.Pachetul se poate prelungi , in limita locurilor 

disponibile 

, suplimentul fiind de 70 lei/ copil / zi. 

-peste 14 ani copiii sunt considerati adulti 

-tarifele reprezinta supliment de cazare si includ micul dejun si acces la SPA. 

-este obligatorie prezentarea la check in a documentelor ce atesta varsta copiilor (copie sau 

original) 

-serviciile suplimentare pentru copii reprezinta servicii accesorii la serviciile de cazare ale 

adultilor. 

2. In incinta hotelului este interzis accesul cu animale de companie indiferent de talia acestora. 

3. Check in: dupa ora 15:00. 

4. Check out: pana in ora 11:30 


