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Zorilor 13

Mamaia Nord

8.3
Hotel

Situat in nordul statiunii Mamaia, pe malul marii.
Hotelul detine plaja privata, amenajata cu
umbrele si sezlonguri, loc de joaca pentru copii
si Spa care dispune de: piscina exterioara cu apa
incalzita, salina, jacuzzi, sauna umeda, sauna
uscata, dusuri aromatice, dus emotional, cabinet
de masaj, fresh bar si terasa cu vedere directa la
mare. Parcare gratuita in limita locurilor
disponibile, 85 la numar, nu se fac rezervari
inainte, ocuparea locurilor se face la fata locului.

Camere:

Dotate cu TV, AC, seif, telefon, acces internet,
prosoape, uscator de par, papuci, halate de baie.
Hotelul nu dispune de paturi suplimentare.
Familiilor cu copii li se aloca camera
corespunzatoare varstei copiilor.

Masa:

Restaurant propriu 4*, in sistem bufet suedez.

Plan tarifar copii:
- in camera dubla standard se accepta maxim 2 adulti si un copil 0-3,99 ani, fara pat suplimentar, hotelul nu dispune
de paturi suplimentare;
- in camera dubla standard cu canapea neextensibila se accepta maxim 2 adulti si 1 copil cu varsta pana la 7.99 ani.
- in dubla standard cu doua paturi supraetajate se accepta max 2 adulti si 2 copii 0-13,99 ani; primul are gratuitate la
cazare si mic dejun, al doilea are gratuitate la cazare si mic dejun in perioada 08.07-27.08.2022 dar in
perioadele 10.06-07.07.2022 si 28.08-17.09.2022 achita 70 lei/ zi si are micul dejun inclus.

Bine de stiut !








Restaurant
Piscina
Internet
Spa
Loc de joaca copii
Parcare
Plaja privata

Perioada

Mic dejun inclus

27.06 – 03.07

4.200 lei

04.07 – 21.08

4.200 lei

22.08 – 04.09

4.200 lei

8.6

Mamaia Nord
Camere:

Dotate cu bai cu dus, TV, telefon, AC, uscator de
par, balcon cu mese si scaune, internet.

Hotel

Situat in nordul statiunii Mamaia, pe plaja, acest
hotel tematic se remarca prin decorurile de
poveste si locatiile sale tematice si este ideal
pentru familii cu copii. Hotelul este alcatuit din
2 corpuri si dispune de 166 camere, restaurant,
terasa, bar, parcare, sala de conferinta, program
entertainment atat pentru adulti cat si pentru
copii (miniclub, aqua-gym, muzica live terasa),
piscina exterioara incalzita.

Camere Superior: (rezervate)

Aceste camere sunt situate in aripa de nord,
complet renovata, la etajele 1,2 si 3. Au grad
ridicat de confort, tematica fiind Piratii din
Caraibe. Fiecare camera este decorata diferit.

Masa:

Este servita in restaurant propriu, in sistem de
bufet suedez demipensiune sau all inclusive.

Plan tarifar copii:
- 7 – 12 ani – gratuitate la cazare, fara pat suplimentar si se achita 50% din valoarea Mic Dejun/Pranz. Daca se
solicita pat pliant se va achita 25% din tariful de cazare/camera/zi
- Pentru copii cu varsta mai mare de 13 ani, fiecare copil va achita 50% din tariful de cazare/camera/zi si 100% din
valoarea Mic Dejun/ Pranz
- Produsul Gold Pirate ofera turistilor in perioada 08.07 – 21.08 servicii de masa All inclusive in regim buffet
suedez, bauturi racoritoare, ceai, suc, cafea, bauturi alcoolice: vinul casei, bere draft si o selectie de bauturi spirtoase
- Turistii Gold Pirate vor avea acces gratuit in sectorul de plaja Pirates Beach (2 sezlonguri)

Bine de stiut !







166 camere
Piscina
Restaurant
Activitatii copii
Loc de joaca copii
Parcare

Perioada

Fisa cont
inclusa
800 lei

Demipensiune

Gold Pirate

27.06 – 03.07

Tarif
standard
3610 lei

X

X

04.07 – 17.07

X

X

4180 lei

4990 lei

18.07 – 21.08

X

X

4370 lei

4990 lei

22.08 – 28.08

4100 lei

800 lei

X

X

29.08 -04.09

3510 lei

800 lei

X

X

Mamaia Nord

8.3
Hotel

Camere:

Renovat in perioada 2017 – 2018, este situat in
nordul statiunii la 50m de plaja. Detine 76
camere duble superioare, 84 de camere duble
standard si 9 apartamente, restaurant, bar de zi,
terasa, sala de conferinte, seif la receptie,
spalatorie, parcare gratuita in limita locurilor
disponibile, loc de joaca pentru copii, farmacie
in incita hotelului. Se accepta animale de
companie de talie mica si se achita 50% dintr-un
loc de cazare.

Dotate cu grup sanitar propriu, mobilier nou,
balcon, TV, internet, minibar, telefon, aer
conditionat.

Masa:

Restaurant propriu, mic dejun bufet suedez,
pranz si cina in sistem de fisa cont.

Plan tarifar copii:
- maxim 2 copii ( 0-6.99 ani) beneficiaza de cazaare si mic dejun gratuity, fara pat suplimentar;
- 1 copil (7 – 9.99 ani) beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar si achita 50% din valoarea micului
dejun;
- al doilea copil (7 – 9.99 ani) achita 50% din valoarea unui loc de cazare cu mic dejun si se acorda pat suplimentar;
- In camerele superior, din corpul A, NU se poate acorda pat suplimentar. Intr-o camera dubla standard se poate
acorda un singur pat suplimentar.

Bine de stiut !

169 camere

Restaurant

Loc de joaca copii

Parcare

Animalele de
companie de talie mica
sunt acceptate

Perioada

Camera
standard

Fisa cont
inclusa

26.06 – 07.07

3.800 lei

800 lei

08.07 – 19.07

3.800 lei

800 lei

20.07 – 18.08

3.800 lei

800 lei

19.08 – 05.09

3.800 lei

800 lei

8.4
Hotel

HOTEL SULINA a fost renovat in anul 2016 si
este situat la 50 m de plaja, in centrul statiunii,
aproape de hotel Flora, parcul de distractii Aqua
Magic, Satul de vacanta, Telegondola si Teatru
de Vara. Plaja este larga, nisipoasa, intrare lina
in mare.

Mamaia

Camere:

Camere duble standard 3* (cu pat matrimonial 160/190
cm). Capacitate maxima 2 adulti + 1 copil <12 ani. Camera
are 14 mp. Spatiul din camera nu permite instalarea unui pat
suplimentar.
Camere duble superior 4* (cu doua paturi twin 90/190 cm
X 2), dotate cu baie proprie, minibar, seif, uscator de par,
halate baie, papuci, telefon camera, telefon baie, internet, TV
LCD, aer conditionat (inclus in tarif). Camera are 17 mp
si balcon. Capacitate maxima 2 adulti + 2 copii < 14 ani.

Masa:
Restaurant propriu 4*, micul dejun in regim bufet suedez, iar
pranzul si cina in sistem a la carte. Fisa cont 800 lei

Plan tarifar copii:
- 2 copii 0- 5.99 beneficiaza de cazare gratuita, fara pat suplimentar;
- primul copil 6- 11.99 ani este gratuit la cazare, dar achita micul dejun conform oferta, al doilea copil 6-11.99 ani
achita contravaloarea patului suplimentar si mic dejun conform oferta;
- copiii peste 12 ani sunt considerati adulti si achita integral o alta camera.

Bine de stiut !






150 camere
Restaurant
Loc de joaca copii
Parcare
Plaja cu nisip fin

Perioada

Camera dubla
Mic dejun inclus

Fisa cont

25.07 – 31.07

4.390 lei

800 lei

01.07 – 07.08

4.390 lei

800 lei

08.08 – 14.08

4.390 lei

800 lei

Mamaia Centru

8.9
Hotel

Camere:

Situat in centrul statiunii, la 20m de plaja.
Hotelul detine 122 camere: 62 duble standard, 20
camere duble superior si 2 camere executive, 38
apartamente, restaurant, terasa, 4 Sali de
conferinta, parcare proprie, cofetarie, piano bar,
centru SPA, coafor, piscina exterioara, teren de
fotbal, teren de joaca pentru copii. Plaja privata
Iaski este amenajata cu beach-bar, sezlonguri si
umbrele. Clientii hotelului beneficiaza de
gratuitate la sezlonguri.

Dotate cu AC, TV, minibar, seif, baie cu dus,
internet, uscator par, telefon.

Masa:

Bufet suedez in restaurantele proprii.
Cina poate fi servita in sistem a la carte sau bufet.
Terasa restaurantului este destinata doar servirii
a la carte.

Plan tarifar copii:
- 0 – 2.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mese (mic dejun sau mic dejun si pranza)
- copii intre 3 – 11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun si 50% discount din pranza/cina;
- a 3 a si a 4-a persoana peste 12 ani ( a 4-a persoana doar in apartamente/ duble superioare): 50% reducere dintr-un
loc, doar cazare, dar achita pensiunea, conform perioadei respective (mic dejun si dejun/pranz)

Bine de stiut !








122 camere
Restaurant
Loc de joaca copii
Parcare
Sezlonguri gratuite
SPA
Piscina

Perioada

Tarif pachet

Demipensiune

01.08 – 07.08

7200 lei

DA

Mamaia Centru

8.2
Hotel

Camere:

Această proprietate este la 1 minut pe jos față
de plajă. Situat în Mamaia, la 100 de metri de
Marea Neagră şi la 4 km de parcul acvatic Aqua
Magic, Hotelul Riviera oferă un restaurant.
În zona recepţiei este disponibil acces gratuit la
internet WiFi. Hotelul Riviera are o recepţie cu
program nonstop, o terasă şi un bar. Printre alte
facilităţi oferite la proprietate se numără un
depozit de bagaje. Oaspeţii au la dispoziţie o
parcare, în funcţie de disponibilitate.

Dotate cu AC, TV, minibar, seif, baie cu dus,
internet, uscator par, telefon. Unele camere se
bucură de vedere la mare

Masa:

Restaurant propriu, mic dejun bufet suedez,
pranz si cina in sistem de fisa cont.

Plan tarifar copii:
In camera cu 2 adulti:
- 0-2.99 ani, fara pat suplimentar; se poate oferi patut de copil, la cerere si contra cost 30 lei/ zi;
- 0-6.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa;
- 7-11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, dar achita 35 lei/ zi micul dejun;
- 12-17.99 ani achita patul suplimentar si masa conform ofertei.

Bine de stiut !





122 camere
Restaurant
Loc de joaca copii
Parcare

Perioada

Camera dubla
Mic dejun

Fisa cont
inclusa

01 – 07.08

3990 lei

700 lei

8.7

Mamaia Sud
Camere:

Dotate cu bai cu dus, TV, telefon, AC, uscator de
par, balcon cu mese si scaune, internet.

Hotel

Situat in partea de sud a statiunii, la 15m de plaja,
in apropierea Satului de Vacanta, a telegondolei
si Aqua Magic. Dispune de 123 camere de 4* si
16 camere mapamond de 5*.
Hotelul detine un restaurant modern, 3 Sali de
conferinta, foisor, terasa si piscina, 2 baruri,
room-service, parcare gratuita, internet, lift si
minibar
Piscina exterioara este incalzita, turistii au acces
gratuit atat la piscina cat si la plaja proprie.
Sezlonguri gratuite la piscina si plaja privata

Camere duble standard:

Spatiul de cazare care permite acomodarea a
maxim 2 adulti si un copil de pana la 5.99 ani.

Camere studio:

Spatiul de cazare care permite acomodarea a
maxim 2 adulti cu 2 copii 0 – 13.99 ani, sau 3
adulti. Este supimentata cu canapea extensibila.

Masa:

Este servita in restaurant propriu, in sistem de
bufet suedez all inclusive. (Pranz – bauturi non
alcoolice, Cina – bauturi alcoolice si non
alcoolice)

Plan tarifar copii:
- 0 – 5.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mese fara pat suplimentar.
- Pentru familiile insotite de un copil 6 – 13.99 sau 2 copii 0 – 13.99 ani, li se aloca camera Studio ce permite
acomodarea lor.

Bine de stiut !







166 camere
Piscina
Restaurant
Activitatii copii
Loc de joaca copii
Parcare

Perioada

Camera standard

All inclusive

27.06 – 03.07

4900 lei

DA

04.07 – 17.07

5290 lei

DA

17.07 – 28.08

5490 lei

DA

29.08 – 04.09

4900 lei

DA

Mamaia Sud

8.7
Hotel

Camere:

Situat in partea de sud a statiunii Mamaia, langa
Bavaria Blu, la 15m de plaja, in apropierea
Satului de Vacanta, a fost modernizat in 2019 –
2020. Detine restaurant propriu, bar receptie,
terasa, sala de conferinta, parcare, salon
cosmetica, masaj, coafor, centrala termica
proprie. Hotelul este deschis permanent.
Hotelul pune la dispozitia tursitilor plaja privata
si sezlonguri gratuite pentru o fisa cont de minim
50 lei/masa/persoana. Daca nu se opteaza pentru
o fisa cont in valoarea indicata, sezlongurile sunt
contracost.

Renovate, dotate cu AC, TV, telefon, minibar,
internet, baie cu dus, balcon, uscator de par,
telefon, mocheta, acces pe baza de carduri
magnetice.

Masa:

Restaurantul Dacia Sud 38 dispunde de 100-250
locuri, micul dejun se acorda in regim bufet, iar
restul meselor in sistem a la carte – bonuri
valorice.

Plan tarifar copii:
- 0 – 3.99 ani beneficiaza de gratuitate la care cu mic dejun, fara pat suplimentar;
- 4 – 6.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar si achita 30 lei/zi micul dejun;
- 7 – 11.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat suplimentar si achita micul dejun integral;
- Camerele duble nu permit introducerea unui pat suplimentar. Familiilor cu copii peste 12 ani li se acorda o
garsoniera.

Bine de stiut !







166 camere
Piscina
Restaurant
Activitatii copii
Loc de joaca copii
Parcare

Perioada

Tarif pachet

Fisa cont
inclusa

27.06 – 03.07

3700 lei

800 lei

04.07 – 17.07

3990 lei

800 lei

17.07 – 28.08

4200 lei

800 lei

29.08 – 04.09

3990 lei

800 lei

8.7

Mamaia Sud
Camere:

Dotate cu minibar, telefon, TV, AC, seif, balcon,
baie cu cabina dus hidro, facilitati masaj.

Hotel

Situat pe plaja, la intrarea sudica in statiune.
Detine Spa center, plaja privata, loc de joaca
pentru copii, piscina exterioara pe plaja.
Sezlongurile sunt gratuite pe plaja si la piscina.
Hotelul detine parcare proprie. Toate spatiile de
cazare sunt dotate cu balcoane si au vedere spre
mare ori spre lac.
Sala de receptie de 300 locuri, centru de
conferinte si 4 Sali de restaurant.

Masa:

Demipensiune – Mic dejun si pranz bufet suedez
Pensiune completa – Mic dejun, pranz si cina in
sistem bufet suedez
In suplimentele de demipensiune/pensiune
completa este inclus pachetul de bauturi care
include racoritoare gama Coca Cola, apa, bere,
vin (toate draft), bauturi ce se vor servi
inrestaurantul hotelului, in intervalul orar al
meselor tip bufet.

Plan tarifar copii:
- 0 – 4.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun fara pat suplimentar
- 5 – 9.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si achita mic dejun 40 lei/zi, 70 lei/zi pranz fara pat suplimentar
- 0 – 12 ani beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar si achita mic dejun 55 lei /zi, 90 lei/zi pranz
- Pat suplimentar pentru copii cu varsta peste 12 ani este obligatoriu si se achita 150 lei/zi (mic dejun inclus)
- Cazarea cu pat suplimentar se face doar pentru copii pana la varsta de 16 ani.

Bine de stiut !








152 camere
Piscina
Restaurant
SPA
Loc de joaca copii
Parcare
Sezlonguri gratuite

Perioada

Tarif pachet

Demipensiune

27.06 – 03.07

5100 lei

DA

04.07 – 17.07

5700 lei

DA

17.07 – 28.08

5990 lei

DA

29.08 – 04.09

4390 lei

DA

8.4

Eforie Nord
Camere:

Dotate cu climatizare, internet, caseta de valori,
televizor, mini-bar, uscator de par, baie cu cada,
vedere spre mare.

Hotel

Situat la 150m de plaja, hotelul are gradina,
restaurant, terasa, 2 baruri, piscina, baza de
tratament, teren mini-golf, loc de joaca pentru
copii si Kids Club, parcare subterana si
exterioara, sala de conferinta, salon coafura si
masaj. Dispune de 221 de camere cu balcon si cu
vedere spre mare.
Ana Aslan Health SPA – unul dintre cele mai
cunoscute centre de sanatate ce pune la dispozitie
o gama variata de tratamente si proceduri toate
intr-un ambient modern si luxos.

Masa:

Restaurant propriu 4*, micul dejun si cina in
regim bufet suedez, iar dejunul in sistem bufet
sau a la carte.
Demipensiunea reprezinta mic dejun si cina.
Bauturile nu sunt incluse

Plan tarifar copii:
- 0-2.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, se acorda babycot in functie de disponibilitate;
- 3-11.99 ani, pentru un copil, gratuit in camera cu parintii, fara pat suplimentar si se achita doar micul dejun 8 euro/
zi, iar al doilea copil in camera standard se taxeaza cu 50% dintr-un loc in camera, cu mic dejun inclus si se asigura
pat suplimentar;
- al doilea copil in apartament sau club se taxeaza 30% dintr-un loc in apartament sau club, cu mic dejun inclus;
- copiii 0-11.99 ani platesc 50% pentru suplimentul de demipensiune/ pensiune completa;
- copiii peste 12 ani se considera adulti si achita 50% dintr-un loc de cazare si masa integral.

Bine de stiut !








221 camere
Piscina
Restaurant
SPA
Loc de joaca copii
Parcare
Sezlonguri gratuite

Perioada

Demipensiune

Pensiune
completa

17.07 – 31.07

4590 lei

5390 lei

31.07 – 21.08

4790 lei

5490 lei

21.08 – 28.08

4350 lei

5190 lei

Venus

8.6
Hotel

Camere:

Situat in centrul statiunii, pe faleza, dispune de
114 camere duble, 5 apartamente si 5 single,
restaurant, terasa, parcare pazita gratuita in
limita locurilor disponibile, internet, tenis de
masa, bar, lift, sala de conferinta, piscina
exterioara, plaja privata cu paturi baldachin,
sezlonguri, umbrele, sala de fitness, seif.

Dotate cu pat matrimonial sau aturi twin, TV, aer
conditionat, minibar, baie cu dus, telefon,
balcon, uscator de par, seif

Masa:

Restaurant propriu 4*, mic dejun bufet suedez,
pranz si cina servire a la carte in sistem bon
valoric

Plan tarifar copii:
- 0 – 1.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa;
- 2 – 11.99 ani achita 50% din valoarea unui loc, daca doresc pat suplimentar. Fara pat suplimentar beneficiaza de
gratuitate la cazare si achita 50% din micul dejun.
- peste 12 ani se asigura pat suplimentar, achitand 60% din valoarea unui loc, iar micul dejun se achita integral.

Bine de stiut !








124 camere
Piscina
Restaurant
Terasa
Parcare
Sezlonguri gratuite
Sala de fitness

Perioada

Tarif pachet

Fisa cont
inclusa

04.07 – 17.07

3500 lei

800 lei

18.07 – 31.07

3600 lei

800 lei

01.08 – 21.08

4090 lei

800 lei

22.08 – 04.09

3300 lei

800 lei

Venus
Camere:

Dotate cu TV, minibar, seif, telefon, uscator de
par, sistem de climatizare, mini canapea 80cm.
Toate camerele au vedere la mare si au balcon,
inclusiv parterul cu balcon tip terasa.

Hotel

Renovat integral in 2015, situat in centrul
statiunii, pe plaja, dispune de 100 camere duble,
8 apartamente, 2 junior suite, 6 camere family,
restaurant, terasa exterioara cu vedere la mare,
sala de conferinte, piscina in aer liber cu
sezlonguri si umbrele gratuite, gradina
amenajata, loc de joaca pentru copii pe plaja,
piscina pentru copii, program de divertisment
pentru adulti si copii, tenis de masa, parcare,
plaja proprie, internet.

Masa:

Restaurant propriu, bufet suedez, bufet de salate,
fructe si deserturi.
Servicii de masa All inclusive – apa si bauturi
racoritoare pe tot parcursul zilei (07:30-22:00),
vinul casei si bere draft, lichior, vermut, vodca,
coniac (12:30-14:30 si 18:30 – 20:30 )

Plan tarifar copii:
- 0 – 2.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa; hotelul dispune de paturi pentru copii;
- 3 – 11.99 ani, un copil insotit de 2 adulti achita 50% din valoarea unui, loc, daca doresc pat suplimentar; daca nu
doresc pat suplimentar, beneficiaza de gratuitate la cazare si achita 50% din valoarea mesei;
- peste 12 ani achita 50% din valoarea unui loc de cazare, iar mesele integral, inclusive micul dejun si se ofera pat
suplimentar.

Bine de stiut !








166 camere
Piscina
Restaurant
Terasa
Parcare
Sezlonguri gratuite
All inclusive

Perioada

Tarif pachet

All inclusive

04.07 – 17.07

4800 lei

DA

18.07 – 31.07

5620 lei

DA

01.08 – 21.08

5620 lei

DA

22.08 – 04.09

5200 lei

DA

8.5

Venus
Camere:

Dotate cu pat matrimonial sau doua paturi twin,
TV, minibar, baie cu cabina de dus, uscator de
par, telefon, balcon, mocheta, aer conditionat,
internet

Hotel

Situat la 150m de plaja, la granita statiunii Venus
cu Cap Aurora, detine 34 camere twin, 40
matrimoniale, 27 camere family si 8
apartamente, parcare proprie, loc de joaca pentru
copii, bar cu terasa, sala de conferinte, piscine
pentru adulti si copii, sauna, sala de fitness, lift

Masa:

All inclusive – Restaurant propriu, toate mesele
se servesc in sistem bufet suedez. La restaurant
sunt servite: apa, bauturi racoritoare si cafea (in
timpul meselor), vinul casei, bere draft, bauturi
spirtoase (doar in timpul pranzului si cinei). La
barul de la piscina se serveste vinul casei si bere
draft (11:00 – 19:00) si gustari (16:00-17:00).

Plan tarifar copii:
- 0 – 2.99 ani au gratuitate la cazare si masa;
- 3 – 11.99 ani au gratuitate la cazare fara pat suplimentar, dar achita 50% din valoarea meselor;
- 12 – 17.99 ani achita 40% din valoarea unui loc de cazare cu pat suplimentar si mesele integral;
- in cazul celui de-al doilea copil cazat in camera acesta va achita 80% din valoarea unui loc de cazare;
- in camera se pot caza maxim 2 adulti si 2 copii;

Bine de stiut !








109 camere
Piscina
Restaurant
Terasa
Parcare
Sezlonguri gratuite
Sala de fitness

Perioada

Tarif pachet

All inclusive

04.07 – 17.07

4400 lei

DA

18.07 – 21.08

4800 lei

DA

22.08 – 28.08

4600 lei

DA

29.08 – 04.09

3500 lei

DA

Venus

8.3
Hotel

Camere:

Situat la aproximativ 150 m de plaja, la intrarea
in statiunea Venus dispre Cap Aurora. Hotelul a
fost renovat, dispune de 220 camere duble
modernizate, plaja privata, parcare, bar cu terasa
in aer liber, loc de joaca pentru copii, program
sala de fitness si sauna, internet.
Hotelul face parte din lantul Melodia.
Sezlongurile se regasesc pe plaja Melodia si sunt
incluse in pachetul nostru.

Renovate, dotate cu pat matrimonial sau doua
paturi twin, mobilier nou, TV, frigider, AC,
internet, balcon cu sezlong si baie cu dus.

Masa:

Mesele se servesc in resturantul hotelului
Melodia. Mic dejun bufet suedez. Demipensiune
in sistem bufet suedez (minim 40 persoane) sau
a la carte. Optional turistii pot opta pentru
pensiune completa. Bauturile alcoolice nu sunt in
tariful de demipensiune sau pensiune completa.

Plan tarifar copii:
- 0 – 2.99 ani beneficiaza de reducere 100% la cazare si masa;
- 3 – 11.99 ani insotiti de adulti, beneficiaza de reducere 100% la cazare, fara pat suplimentar si achita 50% la masa;
- copiii peste 12 ani insotiti de adulti, beneficiaza de o reducere de 20% la cazare, cu pat suplimentar si achita 100%
la masa;
- in cazul celui de-al doilea copil cazat in camera beneficiaza de reducere 60% la cazare, fara pat suplimentar si
achita mesele integral.

Bine de stiut !







220 camere
Plaja privata
Terasa
Parcare
Sezlonguri
Sala de fitness

Perioada

Tarif pachet

Demipensiune

04.07 – 17.07

2700 lei

DA

18.07 – 21.08

2800 lei

DA

22.08 – 28.08

2500 lei

DA

29.08 – 04.09

2500 lei

DA

Cap Aurora

8.3
Hotel

Camere:

Situat in sudul statiunii, la 30 m de plaja, Mera
Onix este compus din fostele hoteluri Onix si
Safir si dispune de 350 de spatii de cazare.
Conceptul de All Inclusive, Parcare privata, plaja
privata si piscina cu sezlongurile gratuite.

Dotate cu sistem de acces in camera pe baza de
cartela, AC, TV, telefon, minibar, seif, baie cu
cabina dus, uscator de par, balcon.

Masa:

All inclusive in regim de bufet suedez. Apa plata,
minerala, cafea si bauturi racoritoare oferite la
restaurant si pe terasa intre 07:00 – 22:00.
Bauturile mentionate nu sunt imbuteliate. Vinul
casei si bere draft oferite la restaurant si terasa;
bauturi spirtoase in timpul mesei de pranz.

Hotelul este perfect pentru familiile cu copii.
Program artistic in fiecare seara. Nenumarate
momente atat pentru copii cat si pentru adulti.
Muzica live, dansatori de salsa, ansambluri
populare, cabaret, alte momente surpriza.

Plan tarifar copii:
- 0 – 2.99 ani beneficiaza de reducere 100% la cazare si masa;
- 3 – 6.99 ani beneficiaza de cazare gratuita si achita fiecare copil doar un supliment redus de all inclusive 94 lei/zi
- 7 – 11.99 ani beneficiaza de cazare gratuita si achita fiecare copil doar un supliment de all inclusive de 108 lei/zi
- 12 – 17.99 ani in camera dubla, se asigura pat suplimentar contra cost, la tariful de 81 lei/zi, pentru masa
aplicandu-se tariful integral de all inclusive de 250 lei/zi
- Pentru pat suplimentar, la cerere, se achita 81 lei/zi

Bine de stiut !








All inclusive
Plaja privata
Terasa
Parcare
Sezlonguri
Sala de fitness
Mini aqua park

Perioada

Dubla vedere
parcare

Dubla vedere
mare

04.07 – 17.07

6200 lei

6500 lei

18.07 – 21.08

6790 lei

7100 lei

22.08 – 28.08

6200 lei

6500 lei

29.08 – 04.09

5300 lei

5700 lei

Jupiter

9.1
Hotel

Camere:

Vacanta dumneavoastra la Hotel Poseidon,
asemenea unei calatorii cu vaporul pe mare, un
voiaj de vis in care timpul se imparte intre rasarit
si apus, va aduce in spatiul de odihna, relaxare si
distractie.
Construit in anii ’70 si repus in circuitul turistic
in vara anului 2020, din dorinta de la oferi
clientilor Cohotels conceptul de Premium All
inclusive 4* prin diversitatea si calitatea
serviciilor oferite, amplasat pe plaja si inconjurat
de mare si lacuri.

Camerele reconstituie atmosfera unei cabine de
nava, intr-un spatiu confortabil si primitor cu o
priveliste superba catre mare.

Masa:

Savureaza fiecare preparat al bufetului Premium
All Inclusive servit intr-o ambianta rafinata, in
culori marine. Restaurantul ofera o ampla
varietate culinara, produse de optima calitate si
meniuri diversificate zilnic. Bauturi alcoolice din
import seara de seara. Trupa live, dansatori.

Plan tarifar copii:
- Primul si al 2-lea copil intre 0-7ani cazari in camera cu doi adulti, beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, cu
fotoliu extensibil inclus.
- Peste 7 ani se achita supliment cazare – 120 lei/zi
- Peste 12 ani se achita supliment cazare – 378 lei/zi
- Peste 18 ani achita loc intreg in camera.

Bine de stiut !








All inclusive
Plaja privata
Terasa
Parcare
Sezlonguri
Sala de fitness
Spectacole live

Perioada

Dubla seaview

All inclusive

18 – 24 Iulie

5790 lei

DA

15 – 21 August

5790 lei

DA

Balneo

 Baile Felix

: Hotel International ****
: Hotel President ****
: Hotel Lotus Therm & SPA *****

 Sovata

: Hotel Sovata ****
: Hotel Bradet ****
: Hotel Ursina ****

 Caciulata

: Hotel Casa Romaneasca ****

 Baile Govora

: Hotel Palace ****

Baile Felix

8.4
Hotel

Camere:

Conceput ca un centru modern de cura balneara,
relaxare si conferinte. Renumit pentru
programele de terapie, centrul de welness&spa si
tratament al hotelului utilizeaza in mod ideal
proprietatile curative ale apelor, continuand
astfel traditia milenara a bailor cu apa termala.
Hotelul dispune de o capacitate de cazare de 110
camere duble, 80 camere single si 20
apartamente.

Fiecare camera este dotata cu balcon, minibar,
telefon, TV, Internet WI-FI si cablu, seif, AC,
uscator de par si halate de baie.

Masa:

Mic dejun bufet suedez
Pranz - fisa cont (02.01 – 14.06; 16.09-24.12)
- bufet suedez sezon (15.06 – 15.09)
Cina – bufet suedez

Plan tarifar copii:
- 0 – 1.99 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare si masa
- 2 – 11.99 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar iar serviciile de masa se achita obligatoriu
- pat suplimentar 61 lei/zi in perioadele 02.01 – 01.04 si 16.10 – 24.12, 75 lei/zi in perioadele 01.04-14.06 si
15.09-14.10, 88 lei/zi in perioada 15.06-15.09
- peste 12 ani – se incadreaza cu pat suplimentar si masa tarif adult.

Bine de stiut !








110 camere
Piscina interioara
Piscina exterioara
Parcare
Centru Spa
Sala de fitness
Loc de joaca pt copii

Perioada

Demipensiune

Pensiune completa

26 Iunie-01 Iulie

X

4100 lei

17 – 22 Iulie

X

4100 lei

31 Iulie-05 August

X

4100 lei

14 – 19 August

X

4100 lei

Baile Felix

8.6
Hotel

Camere:

Cea mai noua facilitate de cazare a complexului
President, Hotelul President Business este lipit
de corpurile standard si superior ale hotelului
President. Cladirea include la parter restaurantul,
la etajul 1 trei Sali de conferinta iar la et. 2,3,4,5
sunt dispuse camerele. Noul corp al compexului
va asteapta sa savurati o vacanta fara griji in
compania apelor termale. Acces gratuit la Aqua
Park

Toate camerele dispun de balcon, Smart TV,
seif, minibar, climatizare, fotoliu extensibil
pentru copii. Mobilate in stil modern ce imbina
fierul si lemnul.

Masa:

Mic dejun bufet suedez
Pranz – bufet suedez
Cina – bufet suedez
Posibilitate de demipensiune cu fisa cont pentru
masa de pranz

Plan tarifar copii:
- Un copil cu varsta pana la 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare
- Pretul apartamentelor este calculate pentru 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii pana la 12 ani.
- Un copil mai mare de 12 ani sau adult, plateste 15 Eur /noapte si micul dejun.
- Pat suplimentar cu pensiune completa - 170 lei/noapte
- Copil 5-14 ani fara pat suplimentar - 100 lei/nopate pensiune completa

Bine de stiut !








62 camere
Piscina interioara
Piscina exterioara
Parcare
Centru Spa
Sala de fitness
Loc de joaca pt copii

Perioada

Demipensiune

Pensiune completa

26 Iunie-01 Iulie

3500 lei

4100 lei

17 – 22 Iulie

3500 lei

4100 lei

31 Iulie-05 August

3500 lei

4100 lei

14 – 19 August

3500 lei

4100 lei

Baile Felix

9.2
Hotel

Camere:

Filozofia hotelului se bazeaza pe principii cheie
ale ospitalitatii, impresionand prin valoarea si
atentia oferita clientilor sai. Resortul este cel mai
spectaculos hotel din regiunea de vest a tarii.
Etajul 7 al hotelului este alcatuit exclusiv din
apartamentul VIP, care are terasa proprie. In
zona receptiei Lotus Therm va intampina cu
Crystal Café bar de zi destinat intalnirilor
formale si informale. Aquapark Felixarium –
relaxarea si distractia se intalnesc intr-un concept
acvatic surprinzator

Camerele si suitele sunt mobilate cu mobielier
personalizat, AC, TV, Internet si baie cu dus,
uscator de par, papuci, halate si articolet de
toaleta gratuite.

Masa:

Restaurant propriu – mesele se servesc in sistem
bufet suedez, mic dejun, pranz si cina.
Posibilitate de demipensiune cu fisa cont pentru
masa de pranz

Plan tarifar copii:
- Copii cu varsta pana la 1.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa
- Copii cu varsta cuprinsa intre 2 si 11.99 ani beneficiaza de grauitate la cazare si achita serviciile de masa (
pensiune complete) 104 lei/zi
- Copii cu varsta peste 12 ani sunt considerati adulti si vor achita pachetul integral.
- Cazarea copiilor cu varsta peste 12 ani este permisa doar in apartamente sau suite de 3 persoane.

Bine de stiut !








180 camere
Piscina interioara
Piscina exterioara
Parcare
Centru Spa
Sala de fitness
Loc de joaca pt copii

Perioada

Demipensiune

Pensiune completa

26 Iunie-01 Iulie

4500 lei

5700 lei

17 – 22 Iulie

4500 lei

5700 lei

31 Iulie-05 August

4500 lei

5700 lei

14 – 19 August

4500 lei

5700 lei

Ursina

Sovata

Bradet

Sovata

8.4
Hotel

Statiunea Sovata Healt SPA Hotel este situat in
inima Romaniei. Complexul este bine dotat
pentru a va pregati pentru un sejur balnear
relaxant si revigorant. Acest complex premium
Ensana de patru stele ofera un centru balnear
mare cu tratamente cu apa sarata, bazine de inot
si bazine Kneipp si o zona generoasa de sauna si
terapie pentru tratamente medicale de intretinere
si infrumusetare. In calitate de oaspete al
hotelului, aveti acces la Lacul Ursu, unde vara
puteti inota sau pluti in apa sarata.

Camere:

Cele 168 camere standard sau superioare sunt
dotate cu mobilier din lemn solid usor si toate au
balcon. In functie de categorie, beneficiati de
minunatul peisaj a padurii care inconjoara
Sovata sau Lacul Ursul

Masa:

Restaurant propriu – mesele se servesc in sistem
bufet suedez, mic dejun si cina.
Posibilitate de fisa cont pentru masa de pranz

Bine de stiut !








168 camere
Piscina interioara
Piscina exterioara
Parcare
Centru Spa
Sala de fitness
Loc de joaca pt copii

Perioada

Ursina
Demipensiune

Sovata
Demipensiune

Bradet
Demipensiune

17 – 22 Iulie

3560 lei

4400 lei

4150 lei

22 – 27 August

3300 lei

4150 lei

3990 lei

Caciulata

8.8
Hotel

Camere:

Situat la iesirea din defileul vaii Oltului intr-un
peisaj de vis, Complexul Turistic Casa
Romaneasca 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.
Inconjurat de muntii impaduriti din Parcul
National Cozia, acest hotel se aflat la 4 minute
de mers pe jos de Manastirea Cozia.

Camerele luminoase si relaxate sunt prevazute
cu balcoane sau terase si ofera Wi-fi grauit, TV,
minifrigidere.

Masa:

Restaurant propriu rustic cu lambriuri de lemn.
Mancare traditionala – a la carte.
Fisa cont 800 lei

Plan tarifar copii:
- Copii cu varsta pana in 7 ani beneficiaza de cazare gratuita;
- Pentru un copil cu varsta intre 7 – 14 ani se vor plati 90 lei/noapte/pat suplimentar si mic dejun 15 lei/zi
- Familiile cu 3 copii cu varsta cuprinsa intre 0 – 6 ani vor plati 1 pat suplimentar obligatoriu

Bine de stiut !









40 camere
Piscina interioara
Piscina exterioara
Parcare
Centru Spa
Sala de fitness
Crama
Sauna

Perioada

Camera dubla
superior

Fisa cont
inclusa

07-12 August

3.850 lei

800 lei

Baile Govora

8.4
Hotel

Camere:

Hotel Palace Baile Govora pare sa isi spuna si
astazi povestea, sa bucure fiecare turist ajuns
aici. Accentele arhitecturale de odinioara reusesc
sa completeze bine nevoie contemporane, demne
de luat in calcul atunci cand vrei rasfat, eleganta,
intr-un loc emblematic. Intalnesti aici medici,
asistenti generalisti, kinetoterapeuti, maseuri,
asistenti balneofizioterapeuti – tratamentele de
care beneficiezi fiind de cea mai buna calitate.

In interior, beneficiezi de un pat incapator, dulap,
masuta de cafea, 2 fotolii, masa de lucru,
televizor LCD, internet gratuit, telefon, minibar,
seif.

Masa:

Cu o capacitate de 176 de locuri si arhitectura in
acelasi ton cu cea a hotelului, restaurantul Palace
va ofera o experienta inedita. Masa se serveste in
sistem a la carte.

Plan tarifar copii:
- Copiii pana la 4 ani cazare beneficiaza de cazare si mic dejun gratuit;
- 4 – 7 ani – beneficiaza de cazare gratuita (fara pat suplimentar). Mic dejun – 45 lei/zi/copil
- 7 – 14 ani – 90 lei/zi (pat suplimentar cu mic dejun inclus)

Bine de stiut !







132 camere
Piscina interioara
Parcare
Centru Spa
Sala de fitness
Sauna

Perioada

Camera dubla
Mic dejun inclus

Fisa cont
inclusa

14-19 August

2.990 lei

800 lei

Munte
Maramures
Delta Dunarii
 Bucovina

: Casa Baciu ****

 Colibita

: Hotel Fisherman’s ****

 Maramures

: Hotel Secret Garden ****
: Dacii Liberi *****

 Poiana Brasov

: Hotel Escalade ****

 Vidraru

: Hotel Posada ****

 Delta Dunarii

: Pensiunea Delta Boutique ****

9.9

Fundul Moldovei
Bucovina

Pensiunea
Pe un domeniu de 5.000 m2 te poți reîntoarce în mijlocul tradițiilor
autentice bucovinene. Casa bătrânească cu pat din fân, casa din copac,
crama îmbelșugată, stâna și iazul plin de pește sunt doar câteva din
propunerile oferite de Casa Baciu pentru petrecerea timpului liber. Dorim
ca fiecare clipă petrecută la noi să fie memorabilă. Fie că doriți să călăriți,
să vă plimbați cu caleașca, să descoperiți împrejurimile plimbându-vă cu
bicicleta, să pescuiți, să jucați fotbal, tenis, volei, ping-pong, să vă legănați
în hamac sau balansoar, să săriți pe trambulină sau să faceți o baie în
piscină, totul este posibil la Casa Baciu. Iar dacă vremea mohorâtă nu vă
îndeamnă să ieșiți afară, puteți să stați relaxați în canapea cu o carte bună
în mână sau să jucați șah, table, cărți alături de prieteni. O saună caldă este
mereu binevenită. Ni s-a spus că suntem "paradisul culinar al Bucovinei"
, deoarece toate bunătățile pe care vi le oferim sunt făcute cu ingrediente
naturale din gospodăria noastră sau a consătenilor noștri.

Camere:

Vă punem la dispoziție camere dotate cu pat
matrimonial, baie proprie, televiziune prin satelit,
internet wireless și minibar. Toate camerele dispun
de balcon de unde puteți admira munții străjuiți de
brazi falnici, râul Moldova care susură în surdină și
o minunată curte plină de flori și spații verzi
încântătoare

Masa:

Ni s-a spus că suntem "paradisul culinar al
Bucovinei" , deoarece toate bunătățile pe care vi le
oferim sunt făcute cu ingrediente naturale din
gospodăria noastră sau a consătenilor noștri.

Bine de stiut !

6 camere

Cazare casute
traditionale

Parcare

Piscina exterioara

Camara cu produse
traditionale

Bar de zi

Sala de jocuri

Perioada

Camera dubla
Mic dejun inclus

Demipensiune

31 Iulie – 05 August

3.490 lei

DA

Colibita

8.6
Hotel

Camere:

Colibita este asezata pe Valea Bistritei, intre
Muntii Bargau si Calimani, la o altitudine de
900m. Statiunea apartine de Bistrita Bargaului,
fiind limitata doar de muntii ce o inconjoara.
Aerul pur reprezinta resursa terapeutica de baza
a statiunii. In urma studiului compozitiei aerului
s-a determinat valoarea concentratiei maxime de
ozon de aici: 90 micrograme/mc – comparativ cu
72,6 micrograme/mc media Romaniei. Hotelul
ofera hidrobiciclete, piscina exterioara, bar, teren
de tenis si posibilitatea de trasee montane.

Camere duble si premium spatioase, toate cu
vedere spre lac si munte, decorate modern si
echipate la standard inalt. Fiecare camera
dispune de pat matrimonial, fotoliu extensibil,
masuta, internet, TV, incalzire in pardoseala

Masa:

Restaurant specific romanesc, Fisherman’s
foloseste produse proaspete, pe cat posibil din
productie proprie. Masa a la carte. Fisa cont.

Bine de stiut !









45 camere
Piscina interioara
Parcare
Centru Spa
Sala de fitness
Piscina exterioara
Bar de zi
Ponton

Perioada

Camera dubla

Pensiune compelta

04 – 09 Iulie

3.950 lei

DA

Maramures

9.7
Hotel

Camere:

Camere duble si premium spatioase, cu vedere
spre gradina si parcare, decorate modern si
echipate la standard inalt.

"Secret Garden" este un complex hotelier
modern de 4 stele din mediul rural romanesc,
inaugurat in vara anului 2007. Fiind situat intrun cadru mirific, la hotarele Maramuresului
istoric si la doar 17 km de Baia-Mare pe drumul
naţional Baia Sprie - Cavnic, complexul
impresioneaza atat prin varietatea serviciilor pe
care le ofera, cat si prin locatia sa inedita.
Aflandu-se situat in localitatea Danesti, la doar
15 kilometri de Baia Mare, complexul constituie
locul perfect pentru sejururi si vacante, fiind
situat departe de aglomeratia orasului, in inima
naturii, meritandu-si pe deplin renumele de
"Gradina Secreta".

Masa:

Restaurantul elegant are o capacitate de 100 de
locuri. Oaspetii complexului pot savura
preparate rafinate din patrimoniul culinar
romanesc si international.
Terasa generoasa de 150 de locuri completeaza
in mod inspirat spatiul restaurantului.
Mancaruri delicioase, bauturi variate, totul intrun cadru ce imbina stilul modern cu cel rustic.

Bine de stiut !









20 camere
Piscina interioara
Parcare
Centru Spa
Sala de fitness
Piscina exterioara
Bar de zi
Gradina secreta

Perioada

Camera dubla
Mic dejun inclus

Fisa cont
inclusa

26 Iunie – 01 Iulie

2.790 lei

800 lei

Maramures

8.7
Hotel

Camere:

Daca va ganditi la istoria Maramuresului, va
puteti imagina un loc în care traditia este inca vie
in cel mai simplu mod de viata, dar vrem sa va
ducem imaginatia la un alt nivel, intr-un loc unde
stramosii nostri, vechii daci, nu au fost niciodata
cuceriti: au fost intotdeauna liberi! De aceea ii
numim Dacii Liberi.
Combinand tehnica moderna cu traditiile si
mostenirea semnificatiei, am creat Dacii Liberi
ca un concept nou: o stațiune. Am lucrat atent cu
elemente specifice, cum ar fi lemn vechi folosit,
bine-cunoscut in zona, am studiat asezarea
cladirilor si am pastrat spiritul autentic de
decorare pentru a crea noul Dacii Liberi Resort
& Spa.

Camerele sunt confortabile, impartite în doua
cladiri, pot gazdui maxim 42 de persoane în 10
camere duble, un apartament junior, un
apartament prezidențial si o suita de 3 camere
duble.

Masa:

Restaurantele hotelului incearca sa ofere cele
mai autentice si traditionale experiente pe care le
puteti obtine in partea istorica a Maramuresului.
Majoritatea ingredientelor sunt de la ferme
locale sau chiar de la ferma proprie.

Bine de stiut !









22 camere
Piscina interioara
Parcare
Centru Spa
Sala de fitness
Salina
Bar de zi
Maramures istoric

Perioada

Camera dubla
Mic dejun inclus

Fisa cont
inclusa

21-26 August

3.590 lei

800 lei

9.0
Hotel
Resortul este format din 2 pensiuni clasificate la
5 margarete – „Delta Boutique” si „Carmen
Silva”, ce apartin aceluiasi complex. Il gasiti in
Crisan, localitate situata in mijlocul Rezervatiei
Biosferei Delta Dunarii, pe malul bratului
Sulina.
Pensiunea este formata din 25 unitati de cazare
(21 camere standard si 4 apartamente) amenajate
cu tot confortul, respectand arhitectura locului.
Resortul dispune de piscina pentru adulti si
piscina pentru copii, bar la piscina, receptie &
lounge, tenis de masa, billiard, foisor, ponton de
acostare in fata pensiunii si ponton la canalul din
spate.

Delta Dunarii-Crisan
Camere:
Toate camerele sunt amenajate modern, cu mobilier din
stejar si elemente decorative ce va vor face sa va simtiti
cat mai aproape de natura.
Resortul dispune de 21 camere standard de aproximativ
19 mp dotate cu baie proprie, uscator de par, aer
conditionat, convectoare electrice pentru incalzire,
televizor, minibar, safe box, telefon si internet wireless.

Masa:
Pensiunea are restaurant a la carte cu terasa cu vedere la
Dunare, unde gasiti preparate traditionale din peste, dar
si diverse alte feluri de mancare pentru toate gusturile.

Bine de stiut !








25 camere
Restaurant
Loc de joaca copii
Piscina
Ponton
Excursii in Delta
Inima Deltei

Perioada

Camera dubla
Mic dejun inclus

Fisa cont

25 – 30 Iulie

4.390 lei

800 lei

9.1
Hotel

Camere:

Indiferent de sezon, Escalade Hotel din Poiana Brasov isi
propune sa ofere oaspetilor sai un sejur imbietor la standarde
ridicate, fiind alegerea cea mai buna fie ca doresc sa isi petreaca
o vacanta linistita in familie, fie sa practice sporturile de iarna
sau sa organizeze un eveniment festiv sau o conferinta.
In hotelul nostru, aveti posibilitatea de a va rasfata in Centrul
Wellness, cu dotari de ultima generatie, la piscina interioara,
jacuzzi, sauna (uscata sau umeda), salon de masa si centru
fitness. De asemenea, va puteti distra la singura pista de bowling
din Poiana Brasov, sau va puteti destinde in barul nostru de zi.
Terasele hotelului va ofera o priveliste deosebita, bucurandu-va
de o imbinare relaxanta dintre linistea si aerul curat al Muntilor
Carpati.
Escalade Hotel este situat la o distanta de numai 100 m de
telecabina, telegondola, partia de ski si snowboard, patinoar si
partia de saniute.

Bine de stiut !









60 camere
Piscina interioara
Parcare
Centru Spa
Sala de fitness
Bar de zi
Aproape de telescaun
Bowling

Poiana Brasov
Hotel Escalade pune la dispozitia oaspetilor sai
un numar de 60 de camere, dintre care 39 sunt
construite recent. Spatiile de cazare sunt
modern amenajate, iar camerele va ofera o
priveliste deosebita asupra padurilor si muntilor
ce le înconjoara.

Masa:
Terasele hotelului vă oferă o privelişte
deosebită, bucurându-vă de o îmbinare relaxantă
dintre liniştea şi aerul curat al Munţilor Carpaţi.
Pe terase puteţi servi un preparat delicios oferit
de bucătăria restaurantului nostru sau bautura
dumneavoastră preferată într-un peisaj natural
atrăgător.
Barul de zi are o capacitate de 70 locuri şi este
locul ideal unde puteţi savura cocktail-uri şi
băuturi rafinate, însoţite de momente de relaxare.

Perioada

Camera dubla
Mic dejun inclus

Fisa cont
inclusa

07 – 12 August

3.200 lei

800 lei

9.0
Hotel

Vidraru - Transfagarasan
Camere:

Transfagarasanul este unul din cele mai spectaculoase si mai
inalte drumuri din Romania. Drumul a fost construit sa treaca
peste Muntii Fagaras, cel mai inalt lant muntos din Romania.
Hotel Posada Vidraru, a fost construit in luna Decembrie 2010
in locul vestitului Popas Casa Argeseana si renovat complet si
modernizat in Septembrie 2016. Este situat pe Transfagarasan,
la doar 200 m de Barajul Vidraru.
Departe de tumultul oraselor se afla oaza dumneavoastra de
liniste si relaxare, Hotelul Posada Vidraru, ce reprezinta o
destinatie turistica deosebita, fiind amplasat intr-un decor de o
frumusete captivanta, ce ofera turistilor o priveliste minunata
atat asupra Lacului Vidraru, cat si asupra Muntilor Fagaras.

Hotelul Posada Vidraru dispune de 50 camere,
cu 110 locuri de cazare, repartizate astfel:
– 25 camere duble cu paturi twin
– 15 camere cu pat matrimonial
– 5 apartamente cu pat matrimonial
– 5 camere triple

Masa:
Terasele hotelului vă oferă o privelişte
deosebită, bucurându-vă de o îmbinare relaxantă
dintre liniştea şi aerul curat al Lacului Vidraru,
cat si a muntilor Fagaras.

Bine de stiut !









50 camere
Piscina interioara
Parcare
Centru Spa
Sala de fitness
Bar de zi
Ponton
Loc de joaca copii

Perioada

Camera dubla
Mic dejun inclus

Fisa cont
inclusa

25 – 30 Iulie

3.200 lei

800 lei

= Bar
= Internet
= Interzis animale de companie
= Restaurant

= Parcare
= Piscina

= Televizor

