Oferta turistica 2017
Ne face plăcere să vă prezentăm, în cele ce urmează, oferta noastră pentru vara 2017. Paleta largă de
posibilităţi de cazare a fost aleasă cu multă grijă, în speranţa că fiecare va găsi aici destinaţia preferată.
Hotelurile de două şi trei stele pot satisface cerinţele şi pretenţiile tuturor. Cei care iubesc marea, soarele sau
distracţiile, dar şi familiile cu copii sau cei care caută linişte pot fi satisfăcuţi. Fără îndoială, vor găsi cu toţii în
oferta noastră, indiferent de vârsta sau bugetul alocat, locul potrivit pentru o vacanţă bine meritată.
Pentru a ne păstra poziţia câştigată pe piaţa românească şi în special pe cea dâmboviteană (locul I peste
12 ani consecutivi în topul firmelor dâmboviţene de turism), dar şi pentru a ne menţine bunul nume de care ne
bucurăm, alegerea capacităţilor de cazare a fost făcută cu multă grijă şi responsabilitate.
Preţurile reflectă calitatea serviciilor de cazare şi masă.
Pentru litoralul românesc anexăm la prezenta, oferta noastră care cuprinde:
STAŢIUNEA, HOTELUL, GRADUL DE CONFORT, SERIILE, PRETURILE DE VANZARE, care includ pentru
6 – 7 zile CAZARE, MASĂ, COMISION, T.V.A., ALTE SERVICII ÎN FUNCŢIE DE STAŢIUNE, precum si
ASIGURAREA ÎN CAZ DE ACCIDENTE.
Pentru celelalte staţiuni de odihnă şi tratament, vă informăm că – la solicitare – putem asigura produse
turistice (cazare, masa, tratament, etc. ) în staţiunile:
FELIX, HERCULANE, TUŞNAD, COVASNA, OLĂNEŞTI, GOVORA, CĂLIMĂNEŞTI – CĂCIULATA,
VOINEASA, SLĂNIC MOLDOVA, BUZIAŞ, PUCIOASA, GEOAGIU BĂI, POIANA BRAŞOV, PREDEAL, SINAIA,
AMARA cu o durată minimă de 6 zile.
SERVICIILE NOASTRE TURISTICE OFERITE SUNT GARANTATE PRIN CONTRACTE DIRECTE ALINIATE
LEGISLAŢIEI ACTUALE DIN DOMENIUL TURISMULUI, CALITATEA ACESTORA FIIND CORESPUNZĂTOARE
TARIFELOR PRACTICATE.
În perioada de extra – sezon (până la 1 iunie şi după 25 august) se pot oferi locuri în toate staţiunile şi cu
orice zi de intrare şi serii mai mici decât cele din oferta, cu sejur minim de 2 zile.
PENTRU AGENŢII ECONOMICI CARE SOLICITĂ BILETE DE ODIHNĂ ŞI DE TRATAMENT, PENTRU
SALARIAŢII ACESTORA, SE VOR ÎNCHEIA CONTRACTE DE PRESTĂRI SERVICII TURISTICE. PENTRU
COMPANIILE AERIENE CU ZBORURI REGULATE DIN ROMÂNIA, ELIBERĂM PE LOC BILETE LA CURSELE
ACESTORA. DE ASEMENEA, ELIBERĂM BILETE DE AVION CU COMPANIILE BLUE AIR, WIZZ AIR. Asigurăm
bilete ATLASSIB cu plecări din TÂRGOVIŞTE în ITALIA, SPANIA, FRANTA, GERMANIA, AUSTRIA, GRECIA,
ANGLIA, BELGIA, OLANDA. Biletele sunt valabile 6 luni la întoarcere, cu rezervare prealabilă. Se acordă reduceri
pentru copii, elevi şi studenti.
Oferta noastră cuprinde excursii externe cu autocarul şi cu avionul. Datorită gamei largi de oferte
satisfacem orice exigenţe ale doritorilor de a călători. Fie că veţi petrece un concediu mai lung sau doar un
weekend, cu noi veţi descoperi bucuria unei trăiri adevărate.
Sperăm să rămânem, sau să devenim partenerul dumneavoastră de încredere în petrecerea concediului
dumneavoastră.
Vă dorim un concediu cu mult soare, atât pe Litoralul Românesc, cât şi pe minunatele plaje ale
Mediteranei şi cu multe clipe de neuitat. Vă dorim să reveniţi în agenţia noastră pentru alegerea concediului
perfect.
Rezervările de locuri se pot face zilnic la sediul unităţii noastre, din TÂRGOVISTE, BD. MIRCEA CEL
BĂTRÂN, BLOC H1, PARTER, TELEFON 0245 / 634224; 0245 / 213776, UNDE UN COLECTIV COMPETENT
VĂ AŞTEAPTĂ PENTRU A VĂ AJUTA SĂ VĂ PETRECEŢI O VACANŢĂ PLĂCUTĂ ŞI ODIHNITOARE.
OFERTA NOASTRĂ, ACUM ŞI PE SITE – UL
www.btttargoviste.com
Cu deosebită stimă,
Director General,
Marius Tănase

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

MAMAIA
HOTEL PERLA ***
SERIA

CAZARE CU MD + DEJUN + 40 LEI/ZI/PERS

02.06 – 08.06
08.06 – 14.06
14.06 – 20.06
20.06 – 26.06
26.06 – 02.07
02.07 – 08.07
08.07 – 14.07
14.07 – 20.07
20.07 – 26.07
26.07 – 01.08
01.08 – 07.08
07.08 – 13.08
13.08 – 19.08
19.08 – 25.08
25.08 – 31.08
31.08 – 06.09
06.09 – 12.09
12.09 – 18.09

740
740
740
840
890
920
990
1020
1330
1330
1330
1330
1330
1100
1020
780
780
780

Hotelul PERLA *** este situat la intrarea în staţiune, la 50 m de plajă, în
vecinătatea parcului de distracţii şi a punctului de plecare al telegondolei. Dispune şi de
piscina, de 205 camere aşezate pe 11 etaje, dotate cu tv, cablu, minibar, aer conditionat.
Micul dejun, in valoare de 20 lei este inclus în tariful de cazare şi va fi servit în regim
bufet suedez. În perioada 15.07 – 20.08 prânzul va fi servit în regim de bufet suedez.
Bonurile valorice pot fi folosite fie pentru prânz, fie pentru cină. Copilul până la 11,9 ani
este cazat gratuit în cameră cu părinţii. Copiii peste 12 ani vor achita 50% din locul de
cazare, asigurându – se pat suplimentar.
Plata se poate face şi în rate, cu acont de 30% din preţ la momentrul rezervării,
dar se achită până la începerea sejurului.
Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

MAMAIA
HOTEL DOINA **
SERIA
04.06 – 10.06
10.06 – 16.06
16.06 – 22.06
22.06 – 28.06
28.06 – 04.07
04.07 – 10.07
10.07 – 16.07
16.07 – 22.07
22.07 – 28.07
28.07 – 03.08
03.08 – 09.08
09.08 – 15.08
15.08 – 21.08
21.08 – 27.08
27.08 – 02.09
02.09 – 08.09
08.09 – 14.09
14.09 – 20.09

CAMERE TWIN **

CAMERE MATRIMONIALE **

Cazare + CM 90
RON/ZI/PERS

Cazare + CM 40
RON/ZI/PERS

Cazare + CM 90
RON/ZI/PERS

Cazare+ CM 40
RON/ZI/PERS

1330
1330
1330
1330
1370
1400
1580
1580
1630
1660
1660
1660
1660
1560
1450
1330
1330
1330

970
970
970
970
1000
1050
1220
1220
1270
1300
1300
1300
1300
1200
1100
970
970
970

1300
1300
1300
1300
1310
1330
1470
1470
1520
1550
1550
1550
1550
1480
1370
1190
1190
1190

940
940
940
940
960
970
1120
1120
1170
1190
1190
1190
1190
1120
920
830
830
830

Hotel DOINA ** este unul dintre cele mai mari hoteluri de pe litoralul românesc, situat la
intrarea în Mamaia, în partea de sud a staţiunii, la 30 m de plajă. Are în dotare şi camere twin***,
camere matrimoniale***, şi garsoniere de *** şi 2 lifturi. Camerele sunt dotate cu grup sanitar şi
duş propriu, tv şi minibar. Aer condiţionat în limita disponibilităţii – 20 lei / zi. Pentru copiii cu
vârsta cuprinsă între 3 – 12 ani se achită micul dejun (13 lei/zi), iar pentru copiii cu vârsta peste
12 ani se va achita integral micul dejun (25 lei/zi)vor fi cazaţi în cameră cu părinţii, fără pat
suplimentar. Se acordă gratuit un şezlong / cameră şi o cafea pe plaja hotelului Doina. Preturi
promotionale la închirierea şezlongului / sejur la recepţia hotelului. Masa se asigură în sistem
valoric pe bază de card magnetic. Hotelul dispune de parcare păzită. Nu se acceptă animale de
companie. Plata şi în rate, rezervările cu avans de 30% din preţ, dar se achită integral pana la
începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

MAMAIA
HOTEL AURORA **
SERVICII

PERIOADA

Cazare cu mic dejun
Bon valoric – 30 lei
Cazare cu mic dejun
Bon valoric – 60 lei
Cazare cu mic dejun
Bon valoric – 30 lei
Cazare cu mic dejun
Bon valoric – 60 lei
Cazare cu mic dejun
Bon valoric – 30 lei
Cazare cu mic dejun
Bon valoric – 60 lei
Cazare cu mic dejun
Bon valoric – 30 lei
Cazare cu mic dejun
Bon valoric – 60 lei

02.05 – 15.06
03.09 – 30.09
02.05 – 15.06
03.09 – 30.09
16.06 – 29.06
27.08 – 02.09
16.06 – 29.06
27.08 – 02.09

PRET/PERS/ ZI
110 lei
150 lei
135 lei
170 lei

30.06 – 13.07

170 lei

30.06 – 13.07

210 lei

14.07 – 14.08

210 lei

14.07 – 14.08

240 lei

Hotel AURORA** este situat la 25 metri de plaja, lângă Aqua Magic. Dispune de camere
duble, cu balcon, aer conditionat, racitor, TV și baie cu dus, piscină exterioară, loc de joacă
pentru copii, parcare cu plată în limita locurilor disponibile, restaurant, bar de zi.
Copii (în cameră cu 2 adulti), 2 copii (0-14 ani) cazare gratuită, pat suplimentar 50%
dintr-un loc de cazare. Copiii peste 14 ani achită 50% dintr-un loc de cazare. Copiii între 0-5
ani beneficiază de mic dejun gratuit, cei între 5-12 ani achită 12,5 lei din micul dejun, iar
copiii peste 12 ani achită 25 lei – micul dejun.
Masa este servită sub formă de bufet suedez iar prânzul și cina în sistem de bonuri
valorice.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

MAMAIA
HOTEL IAKI ****
SERVICII
Cazare cu mic dejun
Pranz
Cazare cu mic dejun
Pranz
Cazare cu mic dejun
Pranz

PERIOADA

PREŢ/ 2 PERS/ZI

26.05 – 15.06
03.09 – 16.09

179 euro

17.06 – 07.07
23.08 – 03.09

239 euro

08.07 – 22.08

310 euro

Hotel IAKI**** este aşezat în central staţiunii, la numai 20m de plaja. Ofera cazare în 122
de camera şi apartamente, totalizând 244 locuri (62 camere duble standard, 20 camere duble
superioare, 2 camere duble executive, 24 apartamente standard, 6 apartamente superior, 5
apartamente executive, 3 apartamente prezidenţiale. Toate camerele sunt dotate cu minibar,
uscător de păr, aer condiţionat, televiziune prin cablu, linie internaţională de telefonie şi acces
Internet, seif.
Hotel Iaki dispune de următoarele facilităţi: 3 restaurante, 2 piscine exterioare şi plajă,
teren de fotbal, Piano-bar de 50 de locuri, Sunrise Bar – barul piscine exterioare, 3 boutique-uri
în interiorul hotelului, cofetărie – patiserie, spălătorie, parcare gratuită (60 locuri) în limita
locurilor disponibile şi garaj subteran (35 locuri) – contra cost. În cadrul hotelului funcţionează
un SPA Center.
În hotel este interzis accesul cu animale.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

MAMAIA
HOTEL FLORA***
SERVICII
Cazare + MD
Cazare + MD
Cazare + MD
+ FC – 50 LEI/PERS/ZI
Cazare + MD
+ FC – 100 LEI/PERS/ZI
Cazare + MD Cazare +
FC – 50 LEI/PERS/ZI

STANDARD PLUS
PERIOADA
01.06 – 30.06
01.09 – 30.09
01.07 – 10.07

PREŢ/PERS/ZI
160 lei
230 lei

11.07 – 20.07

250 lei

21.07 – 20.08

340 lei

21.08 – 30.08

290 lei

Hotel FLORA***este situat la intrare in statiunea Mamaia la 50 m de plaja. Hotelul
dispune de 306 camere dotate cu dus, aer conditionat, tv cablu, minifrigider, 3 lifturi, restaurant ,
terasa, piscine si parcare cu plata. In perioada 16.07-20.08 masa este obligatoriu 125
lei/zi/persoana (fisa cont). Copiii pana la 9 ani beneficiaza gratuit de mic dejun si cazare fara pat
suplimentar. Copiii de la 10 la 15 ani au cazare gratuita fara pat suplimentar dar se plateste
obligatoriu 40 lei/zi/persoana, pentru pachetul cu demipensiune şi 65 lei pentru pachetul cu
pensiune completă.
Copiii de la 16-17 ani obligatoriu pat suplimentar cu mic dejun inclus in valoare de 25
lei/zi/persoana,iar la masa, pentru demipensiune se achită 75 lei/zi şi 125 lei/zi pentru pachetul
cu pensiune completă.
Plata se va face şi în rate, rezervările cu acont de 30%, dar se achită integral până la
începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

MAMAIA
HOTEL CENTRAL***
SERVICII

PERIOADA

PREŢ/PERS/ZI

Cazare,
demipensiune

01.05 – 01.06
10.09 – 30.09

140 lei

Cazare,
demipensiune

02.06 – 15.06
03.09 – 09.09

170 lei

Cazare,
demipensiune

16.06 – 06.07
20.08 – 02.09

200 lei

Cazare,
demipensiune

07.07 – 19.08

235 lei

Hotel CENTRAL*** este situat la 50 m de plaja. Dispune de 119 camere duble si 3
apartamente. Camerele sunt dotate cu aer conditionat, TV, cablu, minibar, telefon, baie cu dus.
Parcarea gratuita in limita locurilor disponibile, piscina, restaurant si terasa, loc de joaca pentru
copii.
Copiii cu varsta intre 6 si 12 ani neimpliniti platesc 32 lei/zi/ fara pat suplimentar. Copiii
cu varsta peste 12 ani, vor achita 75% din contravaloarea locului si beneficiaza de pat
suplimentar.Taxa pentru animalele de companie este de 44 lei/zi.
Plata se va face şi în rate, rezervările cu acont de 30%, dar se achită integral până la
începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

MAMAIA
HOTEL HEFAISTOS***
SERVICII

PERIOADA

PRET/PERS/ ZI

Cazare cu mic dejun

02.05 – 15.06

110 lei

Cazare cu mic dejun

16.06 – 29.06

145 lei

Cazare cu mic dejun

30.06 – 20.08

220 lei

Cazare cu mic dejun

21.08 – 10.09

150 lei

Cazare cu mic dejun

11.09 – 30.09

100 lei

Hotel HEFAISTOS*** dispune de 50 camere cu următoarele dotări: aer conditionat
centralizat, TV, telefon, minibar, baie cu uscator de păr, bar și restaurant, parcare în limita
locurilor disponibile.
Pentru animale de companie se achită la recepție echivalentul a 25% din costul unei
camere.
Copiii până la 6 ani au gratuitate la cazare și mic dejun dacă folosesc același pat cu
părinții. Copiii între 6 și 12 ani achita 30% din pretul /zi cu mic dejun, inclusiv dacă stau în
pat cu părinții. Copiii peste 12 ani achită 50% din costul pachetului de adult.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

MAMAIA
HOTEL DORNA***
SERVICII

PERIOADA

PREŢ/PERS/ZI

Cazare cu mic dejun
Cazare cu demipensiune

25.05 – 15.06

100

25.05 – 15.06
25.05 – 15.06
16.06 – 30.06
16.06 – 30.06
01.07 -10.07
22.08 – 31.08
01.07 -10.07
22.08 – 31.08
11.07 – 20.07
11.07 – 20.07
21.07 – 21.08
21.07 – 21.08
01.09 – 15.09
01.09 – 15.09

200
270
230
310

Cazare cu all inclusive
Cazare cu demipensiune
Cazare cu all inclusive
Cazare cu demipensiune
Cazare cu all inclusive
Cazare cu demipensiune
Cazare cu all inclusive
Cazare cu demipensiune
Cazare cu all inclusive
Cazare cu demipensiune
Cazare cu all inclusive

280
350
300
370
340
410
210
275

Complexul hotelier DORNA *** este situat în zona de nord a stațiunii, la 100 metri
de plaja. Dispune de o gradina interioară, piscină, parcare cu locuri limitate și este cu
plată. Camerele sunt dotate cu grup sanitar propriu, TV, cablu, telefon, firgider, aer
conditionat, uscator de par, balocn. La plaja hotelului au acces doar turiștii care au
achiziționat servicii all inclusive.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

MAMAIA
HOTEL MAJESTIC***+
SERVICII

PERIOADA

Cazare,
demipensiune

18.05 – 19.06
03.09 – 17.09
18.05 – 19.06
03.09 – 17.09

Cazare cu All Inclusive

PREŢ/PERS/ZI
195 lei
260 lei

Cazare,
demipensiune

16.06 – 29.06

220lei

Cazare cu All Inclusive

16.06 – 29.06

290 lei

Cazare,
demipensiune

Cazare cu demipensiune

30.06 – 09.07
20.08 – 02.09
30.06 – 09.07
20.08 – 02.09
10.07 – 19.08

Cazare cu All Inclusive

10.07 – 19.08

Cazare cu All Inclusive

280 lei
340 lei
330 lei
400 lei

Hotel MAJESTIC***+ este situat in centru statiunii, la 50 m de plaja. Dispune de 66
camere cu doua paturi si 160 camere cu pat matrimonia, piscine, parcare. Camerele au tv, cablu,
internet, racitor, telefon, aer conditionat, balcon, baie cu cabina de dus sau cadita. Copiii pana in
10 ani beneficiază de gratuitate la cazare fara pat suplimentar si masa in regimul achitat de catre
adulti. Pentru cel de-al doilea copil se achita 50% serviciile de masa. Copiii intre 10-14 ani
beneficiaza de 50% reducere la masa, cu conditia cazarii in camera cu parintii, fara pat
suplimentar. Copiii peste 14 ani achita 100% din serviciile de masa si 50% din costul patului
suplimentar.
Dejunul costa 50 lei/zi/ persoana, all inclusive- 110 lei/zi/persoana.
Plata se va face şi în rate, rezervările cu acont de 30%, dar se achită integral până la
începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

MAMAIA
HOTEL SPLENDID****
SERVICII
Cazare cu demipensiune
Cazare cu pensiune completă
Cazare cu demipensiune
Cazare cu pensiune completă
Cazare cu demipensiune
Cazare cu pensiune completă
Cazare cu demipensiune
Cazare cu pensiune completă

PERIOADA
03.05 – 31.05
17.09 – 30.09
03.05 – 31.05
17.09 – 30.09
01.06 – 15.06
01.06 – 15.06
16.06 – 29.06
16.06 – 29.06
30.06 – 31.08
30.06 – 31.08

PRET/PERS/ ZI
270 lei
360 lei
320 lei
410 lei
380 lei
460 lei
520 lei
600 lei

Hotel SPLENDID**** este situat în nordul stațiunii Mamaia, pe malul lacului Siutghiol,
la 200m de plaja Mării Negre. Camerele sunt mobilate modern, dispune de sistem de
climatizare, TV, cablu, minibar și cutie de valori, băi elegante dotate cu cabină de duș, uscător
de păr, articole de toaletă, papuci și halat de baie. Hotelul mai dispune de o sală de conferințe,
restaurant și parcare gratuită. Copiii sub 12 ani beneficiază de gratuitate. Micul dejun se
servește în regim de bufet suedez, iar restul meselor prin card valoric. Accesul animalelor de
companie este interzis.
Plata și în rate, rezervările cu acont de 30%, dar se achită întegral până la începerea
sejurului. În perioada 01.07 – 31.08 se adaugă la cazare pentru weekend (vineri și sâmbătă)
câte 25 lei/zi/persoană.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

MAMAIA
COMPLEX HOTELIER MODERN
****
SERVICII ASIGURATE

PERIOADA

PRET/PERS/ZI

CAZARE + DEMIPENSIUNE

16.06 – 30.06

290 LEI

CAZARE + DEMIPENSIUNE

01.07 – 10.07

360 LEI

CAZARE + DEMIPENSIUNE

11.07 – 20.07

380 LEI

CAZARE + DEMIPENSIUNE

21.07 – 21.08

410 LEI

CAZARE + DEMIPENSIUNE

22.08 – 31.08

360 LEI

CAZARE + DEMIPENSIUNE

01.09 – 15.09

270 LEI

Complex hotelier MODERN**** situat in zona de nord a statiunii, la circa
50m de plajă.
Camerele sunt dotate cu TV, cablu, telefon, frigider. Aer conditionat, seif, uscator de
par. Dispune de internet pe terasă, piscină, loc de joacă pentru copii, acces la plaja complexului,
cu asigurarea gratuita a sezlongurilor. Masa este servita in regim bufet suedez. Copiii pana la 7
ani au gratuitate fara pat suplimentar.
Copiii între 7-12 ani achita 50% din pachetul achitat de un adult si se oferă pat
suplimentar. Un copil peste 12 ani achita 70% din tariful unui adult.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

MAMAIA
HOTEL MALIBU ****
SERVICII ASIGURATE

PERIOADA

PRET/PERS/ZI

Cazare + MD
Dejun sau cina – 60 lei/zi/pers

01.06 – 16.06
28.06 – 20.09.

230 LEI

Cazare + MD
Dejun sau cina – 60 lei/zi/pers

16.06 – 29.06

250 LEI

Cazare + MD
Dejun sau cina – 60 lei/zi/pers

30.06 – 13.07
21.08 – 27.08

290 LEI

Cazare + MD
Dejun sau cina – 60 lei/zi/pers

14.07 – 20.08

340 LEI

Hotel Malibu **** situat pe plaja și dispune de centru SPA, jacuzzi, sala de fitness, loc
de joaca pentru copii amenajat pe laja, piscina pe plaja, sezlonguri gratuite – în limita
disponibilitatii, internet, parcare, restaurant. Nu se accepta animale de companie.
Camerele sunt dotate cu minibar, telefon, TV, seif, balcon, baie cu cabina de dus,
hidromasaj, aer condiționat. Pentru camerele cu vedere la mare se plătește supliment de
40 lei/zi/camera.
Copiii sub 12 ani au gratuitate la cazare fără pat suplimentar, micul dejun este de 40
lei/zi. Patul suplimentar este de 100 lei/zi cu MD.
Plata și în rate, rezervările cu acont de 30%, dar se achită întegral până la
începerea sejurului

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

CONSTANȚA
HOTEL DOBROGEA**
SERVICII

PERIOADA

PREŢ/PERS/SEJUR 6
NOPTI

Cazare, demipensiune

01.05 – 31.05

650 lei

Cazare, demipensiune

01.06 – 30.06
21.08 – 14.09

760 lei

Cazare, demipensiune

01.07 – 20.08

830 lei

Hotel DOBROGEA** este situat la intrarea în staţiunea Mamaia la 5 minute de parcul
acvatic Aqua Magic şi la 10 minute de plaja. Hotelul dispune de 40 de camere duble şi 21
camere triple cu TV, racitor şi telefon, balcon şi grup sanitar propriu, bar, restaurant cu
formaţie proprie, camera pentru bagaje, seif pentru valori.
Copiii până la 12 ani au gratuitate la cazare în cameră cu părinţii, fără pat
suplimentar. Sejurul începe în prima şi la orele 14.00 zi se încheie în ultima zi la ora 12.00.
Se poate plăti şi în rate, cu acont de 30% din preţ la momentul rezervării, dar se achită
integral pana la începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

MAMAIA
VILA CORAL***
SERVICII

SERVICII
PERIOADA

Cazare cu mic dejun

Cazare cu mic dejun

05.05 – 31.05

Cazare cu mic dejun

Cazare cu mic dejun

01.06 – 15.06

Cazare cu mic dejun

Cazare cu mic dejun

16.06 – 10.07

Cazare cu mic dejun

Cazare cu mic dejun

11.07 – 31.08

Cazare cu mic dejun

Cazare cu mic dejun

01.09 – 20.12

Vila CORAL*** situată în zona de nord a stațiunii Mamaia, la aproximativ 200 m de
plajă, având capacitate de 40 de locuri în cameră dublă și camere matrimoniale și trei
apartamente fiind dotate cu balcon, aer condiționat, minibar, baie cu cadă, uscător de păr, TV,
terasă, restaurant și parcare.
Copiii până la 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare în cameră cu părinții.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

EFORIE NORD
HOTEL MINERVA**
SERIA

CAZARE + MASA BV 60
RON/ZI/PERS

CAZARE + MASA
BV 30 RON/ZI/PERS

09.06-15.06
15.06-21.06
21.06-27.06
27.06-03.07
03.07-09.07
09.07-15.07
15.07-21.07
21.07-27.07
27.07-02.08
02.08-08.08
08.08-14.08
14.08-20.08
20.08-26.08
26.08-01.09
01.09-07.09
07.09-13.09

710
710
710
730
760
760
830
830
830
830
830
830
780
760
710
710

500
500
500
510
550
550
610
610
610
610
610
610
560
550
500
500

Hotelul MINERVA** este situat in zona nordica a statiunii, pe faleza, la circa 40 m
de plaja. Dispune de camere duble cu vedere la mare, dotate cu tv, minibar si grup sanitar
propriu. Pentru camerele cu balcon se va plati la receptie suma de 15 lei/zi/camera. Masa
se poate servi in sistem bonuri valorice. Copiii pana la 12 ani au gratuitate la cazare in
camera cu parintii, iar cei peste 12 ani primesc un pat suplimentar si platesc 50% din
valoarea unui loc. Parcarea este cu plata.
Nu se accepta animale de companie.
Plata se poate face şi în rate cu acont de 30% din preţ la momentul rezervării, dar
se achit până la începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

EFORIE NORD
COMPLEX DUNAREA ***
SERIA
03.06 – 09.06
09.06 – 15.06
15.06 – 21.06
21.06 – 27.06
27.06 – 03.07
03.07 – 09.07
09.07 – 15.07
15.07 – 21.07
21.07 – 27.07
27.07 – 02.08
02.08 – 08.08
08.08 – 14.08
14.08 – 20.08
20.08 – 26.08
26.08 – 01.09
01.09 – 07.09
07.09 – 13.09

COMPLEX DUNAREA***
CAZARE CU MD + BV
80 RON/ZI/PERS
1100
1100
1100
1100
1160
1220
1220
1300
1300
1300
1300
1300
1220
1200
1100
1000
1000

CAZARE CU MD + BV
40 RON/ZI/PERS
800
800
800
820
860
940
940
1050
900
800
740
740

COMPLEXUL HOTELIER DUNǍREA*** este situat în partea de sud a staţiunii, în
apropierea gării, la jumătatea distanţei dintre Marea Neagră şi Lacul Techirghiol, la aproximativ
380 m distanţă de mare. Complexul se întinde pe o suprafaţă de 20.000 mp. Cazarea se asigură în
305 camere complet renovate, dispuse în 11 clădiri P+1E, 6 clădiri P+2E, 6 clădiri P, restaurant,
parcare, piscină, miniclub pentru copii, camere modernizate dotate cu balcon sau terasă, grup
sanitar propriu cu cabină de duş, tv, minibar, aer condiţionat.
Copiii până la 12 ani au reducere 100% la cazare şi MD, fără pat suplimentar. Patul
suplimentar reprezintă 50% din tariful unui loc în cameră cu MD, pentru copii peste 12 ani. Masa
se serveşte pe baza cardului valoric. În perioada 22.07 – 20.08 se va asigura cazare cu masă în
valoare de 80 lei/zi/persoana. Turistii beneficiaza de sezlong gratuit pe plaja privata la mare Nu se
acceptă animale de companie.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

EFORIE NORD
HOTEL APOLLO /OVICRIS ***
SERIA
01.06 – 07.06
07.06 – 13.06
13.06 – 19.06
19.06 – 25.06
25.06 – 01.07
01.07 – 07.07
07.07 – 13.07
13.07 – 19.07
19.07 – 25.07
25.07 – 31.07
31.07 – 06.08
06.08 – 12.08
12.08 – 18.08
18.08 – 24.08
24.08 – 30.08
30.08 – 05.09
05.09 – 11.09

HOTEL APOLLO / OVICRIS***
CAZARE CU MD + BV 45
RON/ZI/PERS
740
740
760
790
810
870
910
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1000
940
810
760

CAZARE CU MD + BV
25 RON/ZI/PERS
590
590
610
650
660
730
770
920
920
920
920
920
920
870
800
670
610

Hotelul APOLLO/OVICRIS*** situat la 200 m de plajă dispune de camere duble
modernizate, baie cu duş, tv, frigider, aer condiţionat, piscina cu sezlonguri şi balcon. Copiii cu
varsta intre 7-12 ani au gratuitate la cazare fara pat suplimentar dar achita micul dejun in
valoare de 9 lei/zi sau 18 lei/zi. .Pentru copii peste 12 ani se plăteşte 50 % din valoarea unui loc
de cazare. În cazul în care pe bilet nu este precizat faptul că turistul a achitat valoarea cazării
pentru copii, acesta va plăti la recepţia hotelului suma respectivă, dar la tariful de recepţie.
Nu sunt acceptate animale de companie. Copiii între 0-12 ani au gratuitate la cazare cu
mic dejun si cazare în camera cu părinţii, fară pat suplimentar. Copiii cu varsta peste 12 ani
achita 50% din volumul unul loc de cazare si 22 lei micul dejun.
Se poate plăti şi în rate cu acont de 30% din preţ la momentul rezervării, dar se achită
până la începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

EFORIE NORD
HOTEL OVICRIS/SELENA
**
SERIA
01.06-07.06
07.06-13.06
13.06-19.06
19.06-25.06
25.06-01.07
01.07-07.07
07.07-13.07
13.07-19.07
19.07-25.07
25.07-31.07
31.07-06.08
06.08-12.08
12.08-18.08
18.08-24.08
24.08-30.08
30.08-05.09
05.09-11.09

CAZARE + BV
40 RON/ZI/PERS
500
500
520
550
580
620
680
770
770
770
770
770
770
710
610
530
530

CAZARE + BV
20 RON/ZI/PERS
360
360
380
400
430
460
530
620
620
620
620
620
620
570
470
390
390

Hotelul OVICRIS / SELENA ** situat la 200 m de plajă dispune de camere duble
modernizate, baie cu duş, tv, racitor, restaurant cu linie de autoservire, terasa, bar de zi, loc de
joaca pentru copii, foisor, parcare cu plata (7lei/zi).Hotelul dispune de cabinet medical unde se
poate face tratament Masa se serveste in sistem bonuri valorice.
Copiii cu varsta intre 7-12 ani au gratuitate la cazare fara pat suplimentar. Pentru copii
peste 12 ani se plăteşte 50 % din valoarea unui loc de cazare. În cazul în care pe bilet nu este
precizat faptul că turistul a achitat valoarea cazării pentru copii, acesta va plăti la recepţia hotelului
suma respectivă, dar la tariful de recepţie. .
Se poate plăti şi în rate cu acont de 30% din preţ la momentul rezervării, dar se achită
până la începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

EFORIE NORD
VILA CORALIS ***
SERVICII

PERIOADA

Preț /pers/sejur 6
zile

Camera dubla cu MD,
BV 40 Lei / pers/zi

01.06 – 15.06

810 lei

Camera dubla cu MD,
BV 40 Lei / pers/zi

16.06 – 15.07
26.08 – 05.09

980 lei

Camera dubla cu MD,
BV 40 Lei / pers/zi

16.07 – 25.08

1120 lei

Camera dubla cu MD,
BV 40 Lei / pers/zi

06.09 – 30.11

760 lei

VILA CORALIS*** este amplasata la 100 m de mare, la 150 m de Ghiol, 50 m de baza de
tratament ANA ASLAN VITAL ( HOTEL EUROPA), fiind deschisa tot timpul anului. Camerele sunt
dotate cu tv, cablu, internet wi-fi, racitor, aer conditionat, balcoane cu vedere la mare, cabine de
dus, uscator de par. Restaurantul are pizzerie, cofetarie, gelaterie. Masa se poate servi pe baza de
bonuri valorice. In perioada 16.06-26.08.2013 este obligatorie valorificarea locurilor cu
demipensiune. La solicitarea unui pat suplimentar se plateste 50% din pretul unui loc cu mic dejun
inclus.
Plata se poate face si in rate, cu acont de 30% din pret, la rezervare, dar se achita pana la
plecarea in statiune.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

EFORIE NORD
HOTEL TRAIAN **
SERIA

CAZARE CU MD + FC
35 RON/ZI/PERS

CAZARE CU MD+ FC
70 RON/ZI/PERS

03.06-09.06
09.06-15.06
15.06-21.06
21.06-27.06
27.06-03.07
03.07-09.07
09.07-15.07
15.07-21.07
21.07-27.07
27.07-02.08
02.08-08.08
08.08-14.08
14.08-20.08
20.08-26.08
26.08-01.09
01.09-07.09
07.09-13.09

690
690
690
690
720
800
800
860
860
860
860
860
820
800
800
690
690

940
940
940
940
980
1050
1050
1120
1120
1120
1120
1120
1070
1050
1050
940
940

Hotel TRAIAN** situat la 50 m de gara si lacul Techirghiol si circa 500 m de plaja, cu o
capacitate de 230 camere standard si 10 apartamente dispuse pe P+9. Toate camerele au
balcoane cu geamuri termopan, grup sanitar propriu modernizat, televizor si racitor. Copiii pana
la 9 ani au reducere 100% la cazare. La solicitarea unui pat suplimentar se va plati 50% din
pretul unui loc cu mic dejun inclus. Micul dejun este obligatoriu de 10 lei/zi/copil. Pentru copiii
cu varsta cuprinsa intre 10-16 ani se achita 65% din contravaloarea unui loc de cazare pentru
pat suplimentar si 15 lei mic dejun/zi/copil, copiii peste 16 ani achita 85% din contravaloarea
unui loc de cazare si li se asigura pat suplimentar si mic dejun 15lei/zi. Hotelul dispune de
piscina acoperita cu apa sarata si incalzita, piscina in aer liber pentru copii, spatii de joaca pentru
copii, camera special amenajata pentru copii- gradinita, club- jocuri de societate: rummy, table,
sah, carti, parcare. Hotelul are baza de tratament cu doua proceduri pe zi 30lei/zi/pers si pentru
3 proceduri 40 lei/zi/pers, de luni pana vineri.
Plata se poate face si in rate cu acont de 30% din pret la rezervare, dar se achita pana la
plecarea din statiune.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

EFORIE NORD
HOTEL FORTUNA ***
SERIA

CAZARE

CAZARE CU BV – 42 LEI/ZI

03.06-09.06
09.06-15.06
15.06-21.06
21.06-27.06
27.06-03.07
03.07-09.07
09.07-15.07
15.07-21.07
21.07-27.07
27.07-02.08
02.08-08.08
08.08-14.08
14.08-20.08
20.08-26.08
26.08-01.09
01.09-07.09
07.09-13.09

300
300
350
410
480
520
580
650
650
650
650
650
650
620
520
300
300

670
670
710
770
840
880
930
1000
1000
1000
1000
1000
1000
980
880
670
670

Hotel FORTUNA *** este situat în centrul staţiunii, la 10 minute de plajă. Camerele
sunt dotate cu mobilier nou, TV, cablu, minibar, baie cu dus, balcon, telefon. Servicii gratuite:
piscină, internet, loc de joacă pentru copii, grădiniţă. Servicii cu plată: masaj, sauna.
Masa (bonuri valorice ) se poate servi în restaurantele Doneli, Grand, Coralis,
Panoramic, Terasa Dana, Terasa Litoral, Terasa Lebăda.
Copiii până la 14 ani au gratuitate la cazare în cameră cu părinţii, fară pat
suplimentar. Copiii între 14-16 ani achită 65% din tariful unui loc în cameră iar peste 16 ani
se considera adult si plateste intreg tariful.
Plata şi în rate, rezervările cu acont de 30% dar se achită până la începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

EFORIE NORD
HOTEL BRAN BRAD BEGA ****
CAMERA SUPERIOR CU BALCON
CAZARE CU DEMIPENSIUNE
03.06 – 09.06
09.06 – 15.06
15.06 – 21.06
21.06 – 27.06
27.06 – 03.07
03.07 – 09.07
09.07 – 15.07
15.07 – 21.07
21.07 – 27.07
27.07 – 02.08
02.08 – 08.08
08.08 – 14.08
14.08 – 20.08
20.08 – 26.08
26.08 – 01.09
01.09 – 07.09
07.09 – 13.09

1040
1040
1170
1170
1220
1340
1400
1430
1520
1520
1520
1520
1520
1450
1430
1100
1100

Complexul BRAN BRAD BEGA ****, amplasat la 120 m de plaja, in imediata apropiere a
falezei, dispune de camere duble, dotate cu tv, minibar, aer conditionat, intrarea gratuita la
piscina complexului. Pentru copii (3-7 ani) vor beneficia de reducere de 50% din valoarea
micului dejun si gratuitate la cazare fara pat suplimentar. Copiii intre 7-12 ani achita 50% din
valoarea pachetului achizitionat de adulti cu acordarea unui pat suplimentar. Masa se serveste in
sistem bufet suedez sau fisa cont. Persoanele cu varsta peste 12 ani sunt considerate adulte si
vor achita toate serviciile integral.
Se poate plăti şi în rate, cu acont de 30% din preţ la momentul rezervării, dar se achită
până la începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

EFORIE NORD
HOTEL PETROLUL ***
OFERTA SPECIALA DE TRATAMENT
SERVICII
PREŢ/PERS/SEJ
PERIOADA
UR 6 NOPTI
ASIGURATE
Cazare,
Pensiune completa
Tratament
Cazare,
Pensiune completa
Tratament
Cazare,
Pensiune completa
Tratament

MAI-IUNIE
SEPTEMBRIE - OCTOMBRIE
01.07 – 22.07
21.08 – 31.08
23.07 – 20.08

680 LEI

700 LEI

900 LEI

Hotel Petrolul *** este situat în centrul stațiunii, fiind construit în 2008.
Dispune de parcare proprie, bar si terasa. Hotelul are o capacitate de 60 de locuri
de cazare, dotate cu mobilier nou, tv cu cablu, minibar, aer conditionat, balcon.
Pentru a beneficia de tratament, turistul trebuie sa prezinte biletul de
trimitere de la medicul de familie si cardul de sanatate.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

EFORIE NORD
HOTEL UNION ***
Camera Standard
Servicii asigurate

Perioada

Preț/pers/zi

Cazare cu MD
CV – 40 Lei/zi/pers

08.06 – 22.06
01.09 – 15.09

120 lei

Cazare cu MD
CV – 40 Lei/zi/pers

23.06 – 13.07

150 lei

Cazare cu MD
CV – 40 Lei/zi/pers

14.07 – 20.08

200 lei

Cazare cu MD
CV – 40 Lei/zi/pers

21.08 – 31.08

160 lei

Hotel Union *** este situat la 30 metri de plaja. Camerele sunt dotate cu baie, balcon, tv,
minibar, aer condiționat, dispune de piscina, parcare în limita locurilor disponibile, restaurant,
terasa.
Camera single este taxata la 80% din prețul unei camere duble.
Copiii pana la 13 ani plătesc 10 lei/zi din micul dejun și au cazazre fără pat suplimentar.
Copiii peste 13 ani achita 45 lei/noapte pentru patul suplimentar.
Se poate plăti şi în rate, cu acont de 30% din preţ la momentul rezervării, dar se achită
până la începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

EFORIE NORD
HOTEL MONDIAL ****
Servicii asigurate

Perioada

Preț/pers/zi

Cazare cu MD
CV – 40 Lei/zi/pers

08.06 – 22.06
01.09 – 15.09

120 lei

Cazare cu MD
CV – 40 Lei/zi/pers

23.06 – 13.07

150 lei

Cazare cu MD
CV – 40 Lei/zi/pers

14.07 – 20.08

220 lei

Cazare cu MD
CV – 40 Lei/zi/pers

21.08 – 31.08

180 lei

Hotel Mondial **** este situat la 100m de plaja, dispune de camere duble și
triple, terasa cu grădina, bar la recepție, pisicina, piscina pentru copii și loc de joaca, lift,
parcare gratuita.
Camerele sunt dotate cu baie proprie, balcon, televizor, minibar, aer condiționat.
Copiii pana la 14 ani au gratuitate la cazare, fără pat suplimentar, și achita 10
lei/zi pentru micul dejun. Patul suplimentar este de 45 lei/zi/persoana.
Se poate plăti şi în rate, cu acont de 30% din preţ la momentul rezervării, dar se achită
până la începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

EFORIE SUD
HOTEL CRIȘANA **
SERIA

CAZARE + BV
35 LEI/ZI/PERS

CAZARE + BV
70 LEI/ZI/PERS

01.06-07.06
07.06-13.06
13.06-19.06
19.06-25.06
26.06-01.07
01.07-07.07
07.07-13.07
13.07-19.07
19.07-25.07
25.07-31.07
31.07-06.08
06.08-12.08
12.08-18.08
18.08-24.08
24.08-30.08
30.08-05.09
05.09-11.09
11.09-17.09

500
500
500
500
500
560
580
600
710
710
710
710
680
600
600
530
500
500

750
750
750
750
750
820
830
860
930
960
960
960
930
860
860
790
750
750

Hotelul CRIŞANA** situat la 50 m de plajă cu o capacitate de 149 camere duble cu
baie şi grup sanitar propriu, tv, restaurant şi parcare gratuită, minibar optional=8 lei/zi.
Copiii până la 7 ani au gratuitate la cazare fără pat suplimentar, iar peste 7 ani se achită 50%
din valoarea unui loc de cazare, cu pat suplimentar asigurat.
Plata se poate face şi în rate cu acont de 30% din preţ la rezervare, dar se achită
până la plecarea în staţiune.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

COSTINESTI
HOTEL INTIM ***
SERIA
04.06-10.06
10.06-16.06
16.06-22.06
22.06-28.06
28.06-04.07
04.07-10.07
10.07-16.07
16.07-22.07
22.07-28.07
28.07-03.08
03.08-09.08
09.08-15.08
15.08-21.08
21.08-27.08
27.08-02.09
02.09-08.09

HOTEL INTIM***
CAZARE CU MD + BV
60 RON/ZI/PERS
1000
1000
1000
1000
1050
1120
1150
1350
1350
1350
1350
1350
1350
1120
1100
970

CAZARE CU MD + BV
30 RON/ZI/PERS
790
790
790
790
850
900
940
1100
1100
1100
1100
1100
1100
900
880
760

Hotel INTIM*** (fostul hotel SCOICA) este situat la 30 m de plaja, in dreptul epavei.
Dispune de camere duble, dotate cu baie cu dus, aer conditionat, tv, cablu, minibar. Copilul cu
varsta intre 0-12 ani insotit de 2 adulti beneficiaza de cazare gratuita, daca nu solicita pat
suplimentar, iar la masa se va achita 50% din tariful mesei pentru un adult. Copilul peste 12
ani se considera adult si plateste 50% din valoarea unui loc de cazare, iar masa se achita la
pretul stabilit pentru un adult.
Se poate plati si in rate cu acont de 30% din pret la momentul rezervarii, dar se
achita pana la inceperea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

COSTINESTI
HOTEL FORUM **
SERIA
01.06-07.06
07.06-13.06
13.06-19.06
19.06-25.06
25.06-01.07
01.07-07.07
07.07-13.07
13.07-19.07
19.07-25.07
25.07-31.07
31.07-06.08
06.08-12.08
12.08-18.08
18.08-24.08
24.08-30.08
30.08-05.09
05.09-11.09
11.09-17.09

CAZARE/PERS/SEJUR
360
360
360
450
450
500
520
580
690
690
690
690
690
610
560
360
360

Hotelul FORUM** situat la 20 m de mare dispune de camere duble dotate cu instalatii de
climatizare, tv, cablu, balcon, baie proprie. Copiii cu varsta intre 0-5 ani au gratuitate la cazare, cu
conditia cazarii in acelasi pat cu adultii, copiii cu varsta intre 5-12 ani achita 50% din valoarea
unui loc de cazare. Peste 12 ani se achita 100% din valoarea unui loc la cazare.
Se poate plăti şi în rate cu acont de 30% din preţ la momentul rezervării, dar se achită
până la începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

OLIMP
HOTEL MAJESTIC ***
SERVICII

PERIOADA

Cazare cu MD, bonuri
valorice – 40 lei/zi/pers

01.06 – 15.06
01.09 – 15.09

120 lei

Cazare cu MD, bonuri
valorice – 40 lei/zi/pers

16.06 – 30.06

130 lei

Cazare cu MD, bonuri
valorice – 40 lei/zi/pers

01.07 – 15.07

140 lei

Cazare cu MD, bonuri
valorice – 40 lei/zi/pers

16.07 – 31.08

190 lei

PREŢ/PERS/ZI

Hotel MAJESTIC*** situat intr-o zona feerica in apropierea marii, hotelul dispune de 205
camere si sunt dotate cu aer conditionat, televizor , cablu, minibar, telefon,restaurant, sala de
fitness, aerobic, sauna, masaj, piscine adulti si copii si o frumoasa gradina interioare.
Copiii pana la 9 ani au gratuitate la cazare si mic dejun cazati in camera cu parintii, fara
pat suplimentar. Copiii intere 9-12 ani achita 50% din micul dejun și cazare în camera cu părinții.
Copiii peste 12 ani se achita 50% dintr-un loc de cazare.
Plata se poate face si in rate, cu acont de 30% din pret la momentul rezervarii, dar se
achita pana la inceperea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

NEPTUN
HOTEL RECIF ***
SERIA
01.06-07.06
07.06-13.06
13.06-19.06
19.06-25.06
25.06-01.07
01.07-07.07
07.07-13.07
13.07-19.07
19.07-25.07
25.07-31.07
31.07-06.08
06.08-12.08
12.08-18.08
18.08-24.08
24.08-30.08
30.08-05.09
05.09-11.09

CAZARE CU MD + BV 70
RON/ZI/PERS
1070
1070
1100
1120
1200
1200
1260
1260
1400
1470
1470
1470
1470
1330
1240
1100
1070

CAZARE CU MD + BV 35
RON/ZI/PERS
820
820
840
870
900
1000
1000
1150
1220
1220
1220
1220
1220
1080
990
840
840

Hotel RECIF*** (fost hotel COVASNA) situat in centrul statiunii NEPTUN, in spatele
SPRING TIME, avand 180 camere duble, cu balcon, dotate cu tv, minibar, seif, aer conditionat,
baie cu dus, restaurant, terasa, piscina pentru adulti si copii. Micul dejun este de 23 lei si este in
regim bufet suedez. Masa de pranz si cina se servesc in variante la alegere sau sub forma de BV.
Accesul la piscina hotelului este gratuit pentru oaspetii hotelului. Copiilor sub 2 ani li se acorda
gratuitate la cazare si mic dejun. Copii intre 2-10 ani vor achita 50% din valoarea micului dejun –
11,5 lei, iar cazarea va fi1 0 lei/noapte/copil, daca nu solicita pat suplimentar. Valoarea patului
suplimentar este de 50% din costul unui loc.
Plata se face si in rate, cu acont de 30% din pret la momentul rezervarii, dar se achita
pana la inceperea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

NEPTUN
HOTEL 2D ***
SERVICII
Cazare cu Demipensiune
Cazare cu All Inclusive
Cazare cu Demipensiune
Cazare cu All Inclusive
Cazare cu Demipensiune
Cazare cu All Inclusive
Cazare cu Demipensiune
Cazare cu All Inclusive
Cazare cu Demipensiune
Cazare cu All Inclusive

CAMERE ETAJ
PERIOADA

PRET/PERS/ ZI

01.06 – 30.06
01.06 – 30.06
01.07 – 14.07
01.07 – 14.07
15.07 – 21.08
15.07 – 21.08
22.08 – 31.08
22.08 – 31.08
01.09 – 10.09
01.09 – 10.09

215 lei
270 lei
270 lei
320 lei
340 lei
390 lei
270 lei
320 lei
215 lei
270 lei

Hotel 2D*** este amplasat pe malul lacului Neptun. Complexul este alcătuit din 3
corpuri hoteliere: Sulina, Dobrogea si Delta, cu parcare proprie în limita locurilor disponibile,
restaurant, bar, terasa, centru SPA, acces gratuit la piscina, loc de joacă pentru copii.
Camerele de la etaj au balcon, baie cu cabina de dus, TV, minibar (consumatia este contracost). Mesele se servesc în sistem bufet suedez. Copii între 2-12 ani au gratuitate la cazare în
cameră cu părinții și achită 50% din prețul meselor. Cei peste 12 ani plătesc integral. Pentru
pat suplimentar se achită 50% din prețul unui loc și 100% din micul dejun.
Se acceptă animalele de companie și se plătește 30% din contravaloarea unui loc.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

JUPITER
HOTEL MAJESTIC ***
SERVICII

PERIOADA

PREŢ/PERS/ZI

Cazare cu mic dejun
dejun/cina = 50 lei/zi/pers

27.05 – 15.06
01.09 – 07.09

130 LEI

Cazare cu mic dejun
dejun/cina = 50 lei/zi/pers
Cazare cu mic dejun
dejun/cina = 50 lei/zi/pers

16.06 – 30.06

145 LEI

01.07 – 15.07
24.08 – 31.08

165 LEI

Cazare cu All Inclusive

16.07 – 23.08

250 LEI

Hotel MAJESTIC*** dispune de camere dotate cu pat matrimonial sau twin, baie proprie,
balcon, tv cablu, minibar, aer conditionat, bar, terasa, gradina, foisor, piscina, loc de joaca pentru
copii, sala fitness, parcare auto. Copiii cu varsta intre 10-14 ani sunt cazati in camera cu parintii,
fara pat suplimentar achita 50% din serviciile de masa. Un copil de la 0-14 ani beneficiază de
gratuitate la cazare si masă în funcţie de pachetul achiziţionat (fără pat suplimentar), al doilea
copil 0-10 ani achită 50% din valoarea unui pachet achizitionat de adult (fara pat suplimentar).
Copiii peste 14 ani achita integral serviciile de masa. Copiii peste 14 ani achita 50% din valoarea
unui loc de cazare.
Plata se poate face si in rate, cu avans de 30% din pret la momentul rezervarii, dar se
achita pana la inceperea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

JUPITER
HOTEL DELTA ***
SERVICII

PERIOADA

Cazare cu Mic Dejun - bufet suedez
Card Valoric – 45 lei/zi/pers
Cazare cu Mic Dejun - bufet suedez
Card Valoric – 85 lei/zi/pers
Cazare cu Mic Dejun - bufet suedez
Card Valoric – 45 lei/zi/pers
Cazare cu Mic Dejun - bufet suedez
Card Valoric – 85 lei/zi/pers
Cazare cu Mic Dejun - bufet suedez
Card Valoric – 45 lei/zi/pers
Cazare cu Mic Dejun - bufet suedez
Card Valoric – 85 lei/zi/pers
Cazare cu Mic Dejun - bufet suedez
Card Valoric – 45 lei/zi/pers
Cazare cu Mic Dejun - bufet suedez
Card Valoric – 85 lei/zi/pers

01.05 – 15.06
01.09 – 30.09
01.05 – 15.06
01.09 – 30.09

PRET/PERS/ ZI
150 lei
195 lei

16.06 – 30.06

160 lei

16.06 – 30.06

210 lei

01.07 – 15.07
26.08 – 31.08
01.07 – 15.07
26.08 – 31.08

190 lei
235 lei

16.07 – 25.08

220 lei

16.07 – 25.08

270 lei

Hotel DELTA*** este situat la 50m de plajă. Dispune de plajă privată cu grup sanitar și
are un discount de 50% pentru șezlong și umbrela în condițiile achitării acestora la recepția
hotelului pentru întreg sejurul.
Camerele de la etaj sunt dotate cu TV, telefon, frigider, aer conditionat, balcon, baie
proprie cu duș. Părinții care achiziționează masă în regim de pensiune completă beneficiază
de gratuitate la masă pentru copiii sub 12 ani, precum și de pat suplimentar. Copiii peste 12
ani se consideră adulți și achită serviciile cât pentru un adult și li se acorda pat suplimentar.
Nu sunt acceptate animale de companie.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

CAP AURORA
HOTEL CALIFORNIA ***
SERVICII

PERIOADA

Cazare cu Mic Dejun - bufet suedez
Card Valoric – 45 lei/zi/pers
Cazare cu Mic Dejun - bufet suedez
Card Valoric – 85 lei/zi/pers
Cazare cu Mic Dejun - bufet suedez
Card Valoric – 45 lei/zi/pers
Cazare cu Mic Dejun - bufet suedez
Card Valoric – 85 lei/zi/pers
Cazare cu Mic Dejun - bufet suedez
Card Valoric – 45 lei/zi/pers
Cazare cu Mic Dejun - bufet suedez
Card Valoric – 85 lei/zi/pers
Cazare cu Mic Dejun - bufet suedez
Card Valoric – 45 lei/zi/pers
Cazare cu Mic Dejun - bufet suedez
Card Valoric – 85 lei/zi/pers

01.05 – 15.06
01.09 – 30.09
01.05 – 15.06
01.09 – 30.09

PRET/PERS/ ZI
150 lei
195 lei

16.06 – 30.06

160 lei

16.06 – 30.06

210 lei

01.07 – 15.07
26.08 – 31.08
01.07 – 15.07
26.08 – 31.08

190 lei
235 lei

16.07 – 25.08

220 lei

16.07 – 25.08

270 lei

Hotel CALIFORNIA*** este situat la 25m de plajă. Dispune de 110 camere duble dotate
cu frigider, aer condiționat, TV, telefon, balcon, baie proprie, resturant, saună, jacuzzi, piscină,
parcare cu plată. Zilnic, animație pentru copii.
Turiștii cazați în hotel beneficiază de discount de 50% pentru șezlonguri și umbrele la
plaja California. Părinții care achiziționează masă în regim de pensiune completă beneficiază
de gratuitate la masă pentru copiii sub 12 ani, precum și de pat suplimentar. Copiii peste 12
ani se consideră adulți și achită serviciile cât pentru un adult și li se acorda pat suplimentar.
Nu sunt acceptate animale de companie.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

CAP AURORA
HOTEL OPAL ***
SERVICII

PERIOADA

PREŢ/PERS/ZI

Cazare cu mic dejun,
D/C =45 lei/zi

15.06 – 30.06
25.08 – 15.09

150 LEI

Cazare cu mic dejun,
D/C =45 lei/zi

01.07 – 14.07

180 LEI

Cazare cu mic dejun,
D/C =45 lei/zi

15.07 – 24.08

210 LEI

Hotel OPAL*** este situat la 50 m de plaja. Dispune de camere duble cu grup
sanitar propriu, tv cablu,racitor, balcon, restaurant, loc de joaca pentru copii.
Copiii cu varsta pana la 12 ani au gratuitate la cazare (fara pat suplimentar) si
achita 50% din valoarea meselor. Copiii cu varsta peste 12 ani, achita 100% micul dejun
si 35 lei/zi cazare pat suplimentar. Supliment camera cu vedere la mare este de 10
lei/zi /camera (în funcţie de disponibilităţi).
Plata se va face şi în rate, rezervările cu avans de 30%, dar se achită integral până
la începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

VENUS
HOTEL VULTURUL***
SERIA

CAZARE CU DEMIPENSIUNE

03.06-09.06
09.06-15.06
15.06-21.06
21.06-27.06
27.06-03.07
03.07-09.07
09.07-15.07
15.07-21.07
21.07-27.07
27.07-02.08
02.08-08.08
08.08-14.08
14.08-20.08
20.08-26.08
26.08-01.09
01.09-07.09
07.09-13.09

980
980
980
980
1000
1050
1050
1260
1260
1260
1260
1260
1260
1220
1050
900
900

Hotelul VULTURUL*** este situat in centrul statiunii VENUS, la o distanta de 30
m de plaja pe malul lacului RAZELM. Dispune de 206 camere duble cu balcoane situate
pe 13 niveluri, avand 2 lifturi, renovat in totalitate, bai modernizate, mobilier nou,
frigider, televizor color, aer conditionat, bar, restaurant, parcare cu plata 10 lei/zi. Copiii
pana la 12 ani au gratuitate la cazare fara pat suplimentar, iar peste 12 ani, se achita 50%
din valoare unui loc cu pat suplimentar.
Se poate plăti şi în rate, cu avans de 30% din preţ la momentul rezervării, dar se
achită până la începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

VENUS
HOTEL RALUCA ***
SERIA

CAZARE CU DEMIPENSIUNE

03.06-09.06
09.06-15.06
15.06-21.06
21.06-27.06
27.06-03.07
03.07-09.07
09.07-15.07
15.07-21.07
21.07-27.07
27.07-02.08
02.08-08.08
08.08-14.08
14.08-20.08
20.08-26.08
26.08-01.09
01.09-07.09
07.09-13.09

770
770
820
820
850
910
940
960
1050
1050
1050
1050
1050
960
960
770
770

66 LEI/ZI/PERS

Hotelul RALUCA*** situat la circa 350 m de plaja. Dispune de camere duble
dotate cu grup sanitar propriu, tv, minibar, aer conditionat, balcon, restaurant, bar de zi,
piscina, gradina interioara. Copiii intre 0-7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic
dejun (fara pat suplimentar). Contravaloarea patului suplimentar este de 50% din tariful
de cazare.
Se poate plăti şi în rate, cu acont de 30% din preţ la momentul rezervării, dar se
achită până la începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

SATURN
HOTEL MURES ** / PRAHOVA **
SERIA

CAZARE CU O MASA PRINCIPALA de 27lei/zi/pers

03.06-09.06
09.06-15.06
15.06-21.06
21.06-27.06
27.06-03.07
03.07-09.07
09.07-15.07
15.07-21.07
21.07-27.07
27.07-02.08
02.08-08.08
08.08-14.08
14.08-20.08
20.08-26.08
26.08-01.09
01.09-07.09
07.09-13.09

450
450
460
480
500
550
580
600
670
670
670
670
670
550
550
450
450

Hotelurile MURES**, PRAHOVA ** sunt situate la 20 m de plaja si dispun de
camere dubla cu dus si grup sanitar propriu, tv si minibar (cu posibilitate de inchiriere).
Copiii intre 2-12 ani in camera cu parintii au gratuitate la cazare si 50% reducere
la masa, patul suplimentar se taxeaza cu 50% din tariful unui adult. Micul dejun nu face
obiectul fisei cont si se serveste in restaurantul arondat. Demipensiune – 47
lei/zi/persoana. Dejunul si cina se servesc a la carte, pe baza fisei cont, in celelalte
restaurante de aceeasi categorie THR. Persoanele cu varsta peste 12 ani sunt considerate
adulte si vor achita toate serviciile integral.
Se poate plăti şi în rate, cu acont de 30% din preţ la momentul rezervării, dar se
achită până la începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

SATURN
HOTEL SIRENA, HORA, BALADA
***
SERIA

CAZARE CU DEMIPENSIUNE

03.06-09.06
09.06-15.06
15.06-21.06
21.06-27.06
27.06-03.07
03.07-09.07
09.07-15.07
15.07-21.07
21.07-27.07
27.07-02.08
02.08-08.08
08.08-14.08
14.08-20.08
20.08-26.08
26.08-01.09
01.09-07.09
07.09-13.09

830
830
880
880
910
960
1050
1080
1160
1160
1160
1160
1160
1100
1080
830
830

Hotelurile SIRENA, HORA și BALADA *** sunt situate la 20 m de plaja sunt dotate cu doua
camera de 2 locuri, P+10, grup sanitar nou renovat, tv si minibar, aer conditionat (inclus in pretul de
cazare), dus si balcon. Interzis accesul cu animale de companie in hotel. Copiii pana 12 ani au gratuitate la
cazare in camera cu parintii, patul suplimentar reprezinta 50% din tariful unui loc in camera dubla. In
pret nu sunt incluse taxa de litoral, parcare si salubritate (se achita la receptia hotelului). Micul dejun nu
face obiectul fisei cont si se serveste in restaurantul arondat. Dejunul si cina se servesc in sistem bufet
suedez sau a la carte cu plata fisa cont. Demipensiune – 66 lei/zi/persoana. Persoanele cu varsta peste 12
ani sunt considerate adulte si vor achita toate serviciile integral.
Se poate plăti şi în rate, cu acont de 30% din preţ la momentul rezervării, dar se achită până la
începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

SATURN
HOTEL CLEOPATRA ****
SERVICII

PERIOADA

PREŢ/PERS/SEJUR
6 zile

CAZARE CU ALL INCLUSIVE

01.06 – 15.06

1550 lei

CAZARE CU ALL INCLUSIVE

16.06 – 30.06
01.09 – 15.09

CAZARE CU ALL INCLUSIVE

01.07 – 10.07
21.08 – 31.08

1640 lei

1730 lei

CAZARE CU ALL INCLUSIVE

11.07 – 20.07

1820 lei

CAZARE CU ALL INCLUSIVE

21.07 – 20.08

2000 lei

Hotelul CLEOPATRA**** este situat la 20 m de plaja. Dispune de camere duble cu
tv, cablu, grup sanitar, aer conditionat, balcon, telefon, minibar, gradinita cu curte,
piscina, jacuzzi, sauna, terasa, foier in curte. Copiii intre 0-7 ani beneficiaza gratis de
cazare (fara pat suplimentar) si achita 50% din pachetul de masa pentru un adult. Patul
suplimnetar este 50% din tariful de cazare. Copiii de la 7-12 ani achita 50% din pachetul
unui adult, cu pat suplimentar, iar copiii intre 12-18 ani plătesc 70% din pachet.
Se poate plăti şi în rate, cu acont de 30% din preţ la momentul rezervării, dar se
achită până la începerea sejurului

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

MANGALIA
HOTEL PARADISO***
SERVICII
ASIGURATE
cazare cu mic dejun,
masă ـfisa cont de
45RON/PERS,
tratament 3 proceduri/zi
cazare cu mic dejun,
masă ـfisa cont de
45RON/PERS,
tratament 3 proceduri/zi
cazare cu mic dejun,
masă ـfisa cont de
50RON/PERS,
tratament 3 proceduri/zi
cazare cu mic dejun,
masă ـfisa cont de
50RON/PERS,
tratament 3 proceduri/zi

PERIOADA

PREŢ/PERS/ZI

15.04-31.05.
01.10-30.11

260 LEI

01.06-30.06
01.09-30.09

280 LEI

01.07-15.07
16.08-31.08

320 LEI

16.07-15.08

340 LEI

Hotel PARADISO***, amplasat pe faleza staţiunii, la 30 m de plajă dispune de
camera duble, dotate cu aer condiţionat, tv, bar, răcitor şi telefon, piscine exterioară
(inclusive şezlong ـîn limita locurilor disponibile), bază de tratament proprie, unde se pot
trata boli ale aparatului locomotor, boli ale sistemului nervos central şi periferic, boli ale
aparatului respirator, boli dermatologice, metabolice, ginecologice, digestive şi renale.
Facilităţi copii (în cameră cu 2 adulţi) ـnu se asigură pat suplimentar. Copiii între 0 2  ـaniـ
gratuitate la cazare + mic dejun, copiii între 2 7  ـani ـgratuitate la cameră şi achită micul
dejun de 13 lei/zi, copiii între 7 13  ـani achită 50% din valoarea cazării şi micul dejun
integral 26 lei/zi.
Plata se va face şi în rate, rezervările cu acont de 30%, dar se achită integral până
la începerea sejurului.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

SULINA
PENSIUNEA JEAN BART
***
SERVICII
ASIGURATE
cazare

PERIOADA
01.06 – 31.08.

PREŢ/PERS/ZI
85 LEI

Pensiunea Jean Bart *** este situata pe faleza Dunării, la aproximativ 25m de
apele fluviului. Se afla pe strada 1, la numărul 190b.
Pensiunea dispune de 30 locuri de cazare în 11 camere duble și triple, doatet cu
aer condiționat, baie proprie, tv, bar, restaurant, terasa.
Transportul se face cu nave de pasageri clasice și rapide.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

DELTA DUNARII
PENSIUNEA OVIDIU ***
SERVICII
ASIGURATE

PERIOADA

PREŢ/PERS/ZI

Cazare
Demipensiune 60 lei/zi/pers

01.04 - 30.06
01.09 – 30.11

160 LEI

Cazare
PC 100 lei/zi/pers

01.04 - 30.06
01.09 – 30.11

190 LEI

01.07 – 31.08

190 LEI

01.07 – 31.08

220 LEI

Cazare
Demipensiune 60 lei/zi/pers
Cazare
PC 100 lei/zi/pers

Pensiunea Ovidiu *** este situată în mijlocul Deltei Dunării, în comuna
Crișan,pe bratul Sulina. Dispune de 20 camere duble twin si triple, care au în dotare grup
sanitar, aer conditionat, TV, incalzire. Pensiunea are bar-restaurant, terasa, piscina. Copiii
pana la 7 ani au gratuitate la cazare în camera cu părinții. Copiii intre 7 și 12 ani achita
50% din prețul aferent cazarii și mesei.
Până în localitatea Crișan se poate ajunge cu navele pensiunii sau navele
de linie.
Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

LITORAL 2017
STAȚIUNEA

DELTA DUNARII
SARICHIOI
PENSIUNEA POARTA APELOR ***
SERVICII
ASIGURATE
Cazare
DP – 55 lei/zi/pers
Cazare
PC – 85 lei/zi/pers

PERIOADA

PREŢ/PERS/ZI

01.05 – 30.10

150 LEI

01.05 – 30.10

190 LEI

Pensiunea Poarta Apelor *** are 3 margarete si este situată în comuna
Sarichioi pe malul lacului Razelm, la 14 km de Babadag si 29 km de Tulcea.
Dispune de 5 camere duble si 2 apartamente cu cate 2 dormitoare, terasa si sala de
mese. Fiecare camera are baie proprie, aer conditionat și TV, parcare , piscina,
ponton debarcader si plan inclinat pentru lansare ambarcatiuni.

Ziua hotelieră începe în prima zi la ora 18.00 și se încheie în ultima, la orele 11.00.
La recepția hotelului se achita taxa de stațiune și salubritate.

