






HOTEL MAJESTIC
Mamaia

Sit�at în zona cent�ală a 
stațiunii Mamaia, hotelul 

Majestic și-a cucerit un bine 
meritat renume ca fiind una 

dint�e locațiile cele mai 
selecte de pe litoral.

Hotelul 2D resor� & spa se 
află în cent��l stațiunii 
Nept�n, fiind sit�at pe 

malul lacului Nept�n, înt�-o 
veritabilă oază de verdeață 
și liniște, este înconjurat de 

un parc nat�ral cu 
promenade ce duc spre 

plaja stațiunii.



Facilități pentru copii și costuri 
suplimentare

 Servicii de cazare:
 
 pat suplimentar (fără mic dejun)
        60 de lei/ noapte
 copii 0-10 ani  
        gratuit (fără pat suplimentar) 
 al 2-lea copil 0-10 ani
        opțional pat suplimentar
copii 10-14 ani
        opțional pat suplimentar
adolescenți peste 14 ani și adulți
         obligatoriu pat suplimentar
 

 Servicii de masă

 copii 0-10 ani - gratuit (dacă intră la
      bufet împreună cu părinții)
 al doilea copil 0-10 ani
  mic-dejun: 15 lei/zi
 prânz: 25 lei/zi
 cina: 25 lei/zi
 copii 10-14 ani
 mic dejun: 15 lei/zi
 prânz: 25 lei/zi
 cina: 25 lei/zi
 adolescenți peste 14 ani și adulți
 mic-dejun: 30 lei/zi
 prânz: 55 lei/zi
 cina: 55 lei/zi

Regimul de servire a mesei

mic dejun  
bufet suedez: inclus în tariful de cazare 
pentru un cursant și un însoțitor adult

prânz 
bufet suedez: 55 de lei/ persoană

cina  
bufet suedez: 55 de lei/ persoană sau
a la carte pe terasa restaurantului

Cont de masă

700 Lei

Bonus garantat

300 Lei

150 Lei

Bonus pentru
cursanți FIDELI

Bonus pentru
cursanți la PRIMA

PARTICIPARE

50 Lei

O vacanță la Majestic Mamaia este tot ceea 
ce ati visat un an înt�eg!





HOTEL ALPIN
Poiana Brașov

Fie că doriți să pet�eceți o 
vacanță la munte sau un 
sejur în Poiana Brașov, Hotel 
Alpin vă pune la dispoziție 
cele mai moder�e unităși de 
cazare în Poiana Brașov!



Înconjurat de un peisaj nat�ral, Hotelul 
Alpin oferă priveliști montane mag�ifice 

Facilități pentru copii și costuri 
suplimentare

 Servicii de cazare 
 
 pat suplimentar (cu mic dejun)
 copii 0-10 ani  
        gratuit (fără pat suplimentar) 
 copii peste 12 ani și adulți
        120 lei/noapte

 

 Servicii de masă
 
mic dejun
 copii 0-3 ani - GRATUIT 
  copii 3-12 ani - 25 lei/ zi

Regimul de servire a mesei

mic dejun  - bufet suedez

prânz - a la carte

cina - a la carte

Cont de masă

700 Lei

Bonus garantat

300 Lei

150 Lei

Bonus pentru
cursanți FIDELI

Bonus pentru
cursanți la PRIMA

PARTICIPARE

50 Lei





HOTEL 2D
Neptun

Hotelul 2D resor� & spa se 
află în cent��l stațiunii 
Nept�n, fiind sit�at pe 

malul lacului Nept�n, înt�-o 
veritabilă oază de verdeață 
și liniște, este înconjurat de 

un parc nat�ral cu 
promenade ce duc spre 

plaja stațiunii.



O invitație la odihnă și plăcere înt�-o veritabilă
oază de verdeață și liniște!

Facilități pentru copii și costuri 
suplimentare

 Servicii de cazare:
 
 pat suplimentar (fără mic dejun)
 copii 0-12 ani  
        gratuit (fără pat suplimentar) 
 copii peste 12 ani și adulți
         45 lei/ noapte (interval 01.06 - 30.06)
         50 lei/ noapte (interval 01.07 - 07.07)
         75 lei/ noapte (interval 08.07 - 02.09)
         45 lei/ noapte (interval 02.09 - 15.09)
 

 Servicii de masă

 copii 0-2 ani - gratuit 
 copii 2-12 ani
 mic dejun: 15 lei/ zi
 prânz: 22,5 lei/ zi
 cina: 22,5 lei/ zi
 copii peste 12 ani și adulți
 mic-dejun: 30 lei/ zi
 prânz: 45 lei/ zi
 cina: 45 lei/ zi

Regimul de servire a mesei

mic dejun  - bufet suedez

prânz - bufet suedez 45 lei/ persoană

cina  - bufet suedez 45 lei/ persoană

Cont de masă

700 Lei

Bonus garantat

200 Lei

150 Lei

Bonus pentru
cursanți FIDELI

Bonus pentru
cursanți la PRIMA

PARTICIPARE

50 Lei





HOTEL TERMAL
Băile Felix

Hotelul Ter�al, sit�at înt�-o 
zonă privilegiată a 
renumitei stațiuni Băile 
Felix, îmbină decor�l 
sălbatic plin de culoare al 
pădurii cu albast��l exotic 
al piscinelor cu apă ter�ală 
pent�� care este cunoscută 
stațiunea



Hotelul Ter�al este locul unde vrei și 
t�ebuie să fii văzut! 

Facilități pentru copii și costuri 
suplimentare

 pat suplimentar cu pensiune completă inclusă
(mic dejun, prînz și cină)
 
 197 lei/noapte (interval 28.07 - 08.08)
   
 182 lei/noapte (interval 22.09 - 13.11) 

 

Regimul de servire a mesei

mic dejun  - bufet suedez 

prânz - variantă meniu sau bufet suedez
 45 lei/zi

cina - bufet suedez
 50 lei/zi

 *Intrarea la cină este OBLIGATORIE

Cont de masă

700 Lei

Bonus garantat

200 Lei

150 Lei

Bonus pentru
cursanți FIDELI

Bonus pentru
cursanți la PRIMA

PARTICIPARE

50 Lei





HOTEL VULTURUL
Venus

Complex�l Hotelier Vult�r�l 
este sit�at în cent��l stațiunii 
Venus, la o distanță de 30 de 

met�i de plaja Mării Neg�e, 
pe maul lacului Razelm.



Facilități pentru copii și costuri 
suplimentare

 Servicii de cazare: 
 pat suplimentar (fără mic dejun)
 copii 0-12 ani  
        gratuit (fără pat suplimentar) 
 
 al doilea copil cu vârsta 0-12 ani 
        60 lei/ noapte 

 copii 12-17 ani
        60 lei/ noapte
 
 copii peste 17 ani și adulți
        120 lei/ noapte

 Servicii de masă
 
Mic dejun:
copii 0-7 ani - gratuit
copii 7-17 ani - 15 lei/zi
copii peste 17 ani - 35 lei/zi

Regimul de servire a mesei

mic dejun - bufet suedez

prânz - a la carte sau linie de autoservire

cina - a la carte sau linie de autoservire

Cont de masă

700 Lei

Bonus garantat

200 Lei

150 Lei

Bonus pentru
cursanți FIDELI

Bonus pentru
cursanți la PRIMA

PARTICIPARE

50 Lei





HOTEL O3ZONE
Băile Tușnad

Hotelul O3zone, deschis pe 
baza concept�lui de Spa, 
Nat�ră & Conferințe, sit�at 
în cent��l stațiunii Băile 
Tușnad, orientat spre 
Stânca Șoimilor, are poziția 
de leader atât ca amplasare 
cât și din punct de vedere al 
calităților ser�iciilor oferite



Ser�iciile și ex�eriențele pozitive pe care le puteți t�ăi 
în cadr�l hotelului il vor pune in topul celor mai 
fr�moase locuri pe care le-ați vizitat.

Facilități pentru copii și costuri 
suplimentare

Pat suplimentar (cu mic dejun inclus):
copii 0 - 6 ani GRATUIT fără pat suplimentar

copii 6-14 ani - 80 lei/ noapte

copii peste 14 ani - 85 lei/ noapte

Regimul de servire a mesei

mic dejun  - bufet suedez

prânz - bufet suedez

cina  - bufet suedez - 65 lei/ persoană

*intrarea la cină este OBLIGATORIE

Cont de masă

700 Lei

Bonus garantat

200 Lei

150 Lei

Bonus pentru
cursanți FIDELI

Bonus pentru
cursanți la PRIMA

PARTICIPARE

50 Lei





HOTEL FAVORIT
Venus

Răsfățat de vegetație și sit�at 
înt�-una dint�e cele mai 

liniștite zone din Venus, la 
Hotel Favorit veti fi răsfățați 

la randul dumneavoast�ă!



Unul dint�e cele mai confor�abile hoteluri de pe 
litoralul românesc și dotat cu tot ce aveți nevoie 
pent�� o vacanță relaxantă!

Facilități pentru copii și costuri 
suplimentare

Regimul de servire a mesei

mic dejun  - bufet suedez

prânz - bufet suedez

cina  - bufet suedez

*intrarea la cină este OBLIGATORIE

Cont de masă

700 Lei

Bonus garantat

200 Lei

150 Lei

Bonus pentru
cursanți FIDELI

Bonus pentru
cursanți la PRIMA

PARTICIPARE

50 Lei





HOTEL DORNA
Vatra Dornei

Sit�at în inima fr�moasei 
stațiuni Vat�a Dor�ei, la baza 
Pâr�iei Parc, la Hotelul Dor�a
vă veți bucura de un sejur 
relaxant! 



Hotelul Dor�a este locul unde confor��l 
dumneavoast�ă este asig�rat de cele mai 
bune ser�icii și facilități! 

Facilități pentru copii și costuri 
suplimentare

 Servicii de cazare: 
pat suplimentar (mic dejun inclus)
copii 0-6 ani 
     - gratuit (fără pat suplimentar) 
 

copii 6-14 ani 
     - 65 lei/ noapte
copii 14-18 ani 
     - 88 lei/ noapte
adulți 
     - 125 lei/ noapte

Mic dejun:
oricare al doilea copil - 35 lei/ zi

Regimul de servire a mesei

mic dejun  - bufet suedez

prânz - a la carte

cina  - a la carte

Cont de masă

700 Lei

Bonus garantat

200 Lei

150 Lei

Bonus pentru
cursanți FIDELI

Bonus pentru
cursanți la PRIMA

PARTICIPARE

50 Lei





HOTEL GABRIELA
Vișeu de Sus



Facilități pentru copii și costuri 
suplimentare

 Servicii de cazare: 
 pat suplimentar 
 

 Servicii de masă
 

Regimul de servire a mesei

mic dejun  - bufet suedez

prânz - 

cina  - 

Cont de masă

700 Lei

Bonus garantat

200 Lei

150 Lei

Bonus pentru
cursanți FIDELI

Bonus pentru
cursanți la PRIMA

PARTICIPARE

50 Lei







Facilități pentru copii și costuri 
suplimentare

 Servicii de cazare: 
 
   pat suplimentar (mic dejun inclus)
copii 0-12 ani 
        - 30 lei/noapte
copii peste 12 ani și adulți 
        - 70 lei/noapte

Regimul de servire a mesei

mic dejun  - bufet suedez

prânz - a la carte 

cina  - a la carte

Cont de masă

700 Lei

Bonus garantat

200 Lei

150 Lei

Bonus pentru
cursanți FIDELI

Bonus pentru
cursanți la PRIMA

PARTICIPARE

50 Lei





HOTEL CARPATHIA
Sinaia



Facilități pentru copii și costuri 
suplimentare

 Servicii de cazare: 
 
pat suplimentar (mic dejun inclus)
copii 0-2 ani  
       gratuit (fără pat suplimentar) 
copii 2-12 ani (opțional)
       60 lei/ noapte 
copii peste 12 ani și adulți (obligatoriu)
       70 lei/ noapte
 

 Servicii de masă:

Mic dejun:
copii 0-2 ani - GRATUIT

copii 2-12 ani - 40 lei/ zi

Regimul de servire a mesei

mic dejun  - bufet suedez

prânz - a la carte 

cina  - a la carte

Cont de masă

700 Lei

Bonus garantat

200 Lei

150 Lei

Bonus pentru
cursanți FIDELI

Bonus pentru
cursanți la PRIMA

PARTICIPARE

50 Lei





HOTEL SILVER MOUNTAIN
Poiana Brașov



Facilități pentru copii și costuri 
suplimentare

 Servicii de cazare: 
 pat suplimentar (mic dejun inclus)
 copii 0-2 ani - gratuit (fără pat suplimentar) 
 copii 2-7 ani - 30 lei/ noapte 
 copii 7-12 ani - 70 lei/ noapte
 copii peste 12 ani și adulți - 100 lei/ noapte
 
 

Regimul de servire a mesei

mic dejun  - bufet suedez

prânz - a la carte 

cina  - a la carte

Cont de masă

700 Lei

Bonus garantat

200 Lei

150 Lei

Bonus pentru
cursanți FIDELI

Bonus pentru
cursanți la PRIMA

PARTICIPARE

50 Lei




