
 

 

 

 

 

Vă punem la dispoziție oferte personalizate pentru orice destinație din țară, 

balneo, montane, litoral, toate orașele din țară. 

Tarifele sunt cu titlu informativ, ele pot varia în funcție de perioada dorită și 

număr de persoane. 

 

 

 

 



Phoenicia Holiday Resort 4* Mamaia

Tarife 2022



Vișeu de Sus - MARAMUREȘ

HOTEL GABRIELA 3*

Ospitalitatea specifică locului, bucătăria bogată și diversificată, amabilitatea,
promptitudinea și calitatea serviciilor sunt motivele care vă vor face să reveniți cu

plăcere la Hotel GABRIELA.

Tarif: 570 ron/cameră dublă /2 nopți
Cazare cu mic dejun



POIANA BRAȘOV
OCTOMBRIE

HOTEL SILVER MOUNTAIN RESORT & SPA 4*
Demipensiune

Tarif: 115 euro/cameră dublă /2 nopți

HOTEL PIATRA MARE 4*
Mic dejun

Tarif: 100 euro/cameră dublă /2 nopți



HOTEL CROCUS 4*
Mic dejun

Tarif: 129 euro/cameră dublă/2 nopți



Tăuții Măgherăuș MARAMUREȘ



HOTEL PRIMERA DRU SPA 4*

Tarif: de la 270 ron/cameră dublă /noapte
Cazare cu mic dejun



SOVATA
OCTOMBRIE

HOTEL SZEIFERT 3*
Mic dejun

Tarif: 575 RON/camera dubla /2 nopti

HOTEL BRADET ENSANA HEALTH SPA 4*
Demipensiune

Tarif: 918 RON/camera dubla /2 nopti

HOTEL ENSANA HEALTH SPA RESORT 4*



Demipensiune
Tarif: 821 RON/camera dubla/2 nopti



BAILE FELIX
OCTOMBRIE

HOTEL TERMAL*
Demipensiune

Tarif: 854 RON/camera dubla /2 nopti

HOTEL INTERNATIONAL 4*
Demipensiune

Tarif: 1044 RON/camera dubla /2 nopti

HOTEL LOTUS THERM 4*
Demipensiune

Tarif: 1559 RON/camera dubla/2 nopti



CITY BREAK PARIS
07-11 OCTOMBRIE 2020

4 NOPTI /5 ZILE
Zbor din Cluj Napoca

HOTEL MONCEAU WAGRAM 4*
Mic dejun

Tarif: 210 euro/Persoana

HOTEL FIRST 4*
Mic dejun

Tarif: 235 euro/Persoana



HOTEL CONCORDE MONTPARNASSE 4*
Mic dejun

Tarif: 245 euro/Persoana



HOTEL PRESIDENT BAILE FELIX

Tarif: de la 205 ron/persoană/noapte

LOTUS THERM

Tarif: de la 600 ron/camera/noapte



Tarif de la: 425 ron/camera/noapte cu demipensiune

Tarif de la: 264 ron/camera/noapte cu mic dejun





PENSIUNEA PRAID 3*:

Praid
Descriere PENSIUNEA PRAID, Praid, Romania
Sejur cu sau fara mic dejun. În zona de vest al judeţului Harghita, la 36 km de Odorheiu Secuiesc şi la 9 km de Sovata, la Praid,
în imediata apropiere a intersecţiei drumului spre Bucin Vă aşteaptă cu drag Pensiunea Praid categoria 4 margarete.
Taxe locale
Unitatea de cazare/hoteliera poate colecta diverse taxe locale.
Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale.



HOTEL DIANA 3*:

Geoagiu Bai
Descriere HOTEL DIANA, Geoagiu-Bai, Romania
Hotelul Diana dispune de 152 locuri de cazare structurate in 64 camere cu 2 locuri (2 paturi sau pat matrimonial), 4 camere cu
trei paturi, 2 camere single si 4 apartamente. Toate camerele au balcon, baie cu dus si sunt dotate cu frigider si TV cu transmisie
prin cablu. Urmatoarele servicii sunt incluse gratuit in pretul de cazare: - parcarea - acces piscina de agrement - sauna - terasa -
gradina amenajata cu locuri pentru plaja si relaxare - tenis de masa si biliard - acces loc de joaca copii amenajat in gradina
hotelului - acces internet wireless. Servicii oferite: - inchiriat biciclete agrement pentru toate varstele - masaj
Restaurant cu 150 locuri pentru organizarea de mese festive, cocktail-uri si petreceri Bar cu terasa acoperita si in aer liber
Gradina cu terase pentru relaxare Sala de conferinte dotata cu sistem de climatizare si sonorizare profesionale, videoproiector cu
ecran de proiectie, flipchart si conexiune internet wireless
Descriere facilitati:
Piscina semi-olimpica acoperita si incalzita Terasa amenajata cu locuri pentru plaja Sauna Masaj Biliard si tenis de masa
Inchiriat biciclete de agrement pentru toata familia Loc de joaca pentru copii Si pentru ca ne gandim la toate detaliile, Hotelul
Diana ofera oaspetilor sai si urmatoarele servicii gratuite: parcare privata, internet wireless si jocuri recreative (carti, table,
rummy, etc.)

Taxe locale
Unitatea de cazare/hoteliera poate colecta diverse taxe locale.
Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale.





Oferte

COMPLEX BALNEAR COZIA 3*

Calimanesti Caciulata

Descriere COMPLEX BALNEAR COZIA, Calimanesti-Caciulata, Romania
Hotelul este situat in centrul statiunii.
Hotelul CACIULATA si-a pregatit personalul la cele mai inalte standarde pentru a va
sta la dispozitie si a va satisface toate cerintele. Toate acestea imbinate va descriu
doar calitatea si profesionalismul ridicat la cea mai inalta treapta a celor ce vor face ca
vacanta dumneavoastra sa fie de neuitat.
Descriere facilitati:
Tratament: baza de tratament comuna cu Hotel Cozia, serviciu de masaj, afectiuni ale
tubului digestiv, hepato-biliare, renale, ale cailor urinare, metabolice si de nutritie,
reumatismale inflamatorii, neurologice periferice, respiratorii si boli asociate. Turistii
trebuie sa prezinte la hotel dovada de asigurat (adeverinta de la locul de munca sau
cupon de pensie) si bilet de trimitere tip pentru servicii medicale in sistemul
asigurarilor sociale de sanatate. In caz contrar, serviciile de tratament vor fi incasate la
tarif pentru turist neasigurat iar turistul va fi obligat sa achite diferenta la receptie.
Politici:
Nu se accepta animale de companie. Cozia Aqua Park, ofera de acum statiunii, un
caracter permanent, fiind deschis tot timpul anului. Bazinele sunt umplute cu apa
termala, la o temperatura de aproximativ 37 ◦C. Parcul acvatic dispune de: – 11
Bazine interioare si exterioare; – Incinta incalzita; – 8 Tobogane exterioare si 2
interioare; – 1400 de sezlonguri; – Restaurant cu autoservire; Facilitati: Piscine
interioare si exterioare dotate cu tobogane, instalaţii moderne de hidroterapie, jeturi de
apă, jacuzzi, sauna. Accesul se face contra cost si se achita direct la receptia hotelului
Program: Zilnic: 09:00-22:00.
Servicii masa:
- se acorda in unitatea restaurant Caciulata, categoria 3 stele, in sistem fisa cont.
Facilitati evenimente:
Dispune de 3 sali de conferinta cu o capacitate intre 20 – 140 locuri cu dotarile
corespunzatoare.



HOTEL CENTRAL 3*

Calimanesti Caciulata

Hotelul Central Calimanesti Caciulata este construit intre anii 1907-1911, in stil baroc.

Descriere facilitati:
Tratament: baza de tratament proprie, afectiuni ale tubului digestiv, hepato-biliare,
renale, ale cailor urinare, metabolice si de nutritie, reumatismale inflamatorii,
neurologice periferice, respiratorii si boli asociate. Turistii trebuie sa prezinte la hotel
dovada de asigurat (adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie) si bilet de
trimitere tip pentru servicii medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. In
caz contrar, serviciile de tratament vor fi incasate la tarif pentru turist neasigurat iar
turistul va fi obligat sa achite diferenta la receptie.
Politici:
Piscine Hotel Central – piscine interioare si exterioare cu apa termala, modernizate.
Facilitati: Piscina dotata cu tobogane, instalaţii moderne de hidroterapie, jeturi de apă,
jacuzzi şi saună. Divertisment: în sezon program de animație la piscină (aquagym,
aquazumba, jocuri și activități pentru copii), concursuri de volei. Program: Luni –
Vineri: 12:00 – 21:00; Sambata – Duminica: 09:00-21:00. Accesul se face contra cost
si se achita direct la receptia hotelului
Servicii masa:
- se acorda in unitatea restaurant Central, categoria 3 stele, in sistem fisa cont.
Facilitati evenimente:
Sali de conferinta: 1 Dotari: videoproiector, ecran de proiectie, flipchart, instalaţie de
sonorizare, Internet wireless
Taxe locale
Unitatea de cazare/hoteliera poate colecta diverse taxe locale.
Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de
salubritate, precum si alte taxe locale.



Perioada: 13.01 – 15.04.2020
Complex Balnear Cozia ***

Hotel Central ***

6 Nopti – 900 Lei/Persoana/Sejur
9 Nopti – 1350 Lei/Persoana/Sejur
12 Nopti – 1750 Lei/Persoana/Sejur
16 Nopti – 2308 Lei/Persoana/Sejur

SERVICII INCLUSE:
Cazare 6 / 9 / 12 / 16 nopti
Masa in sistem card valoric
Tratament 5 / 7 / 10 / 12 zile (2 proceduri/zi)
Consultatie medicala

Program baza tratament: luni – vineri
Oferta este valabila pentru persoanele care prezinta la sosire un bilet de trimitere de la
medicul de familie / medic specialist utilizat in sitemul de asigurari sociale de sanatate
si cardul de sanatate.
Persoanele care se prezinta cu bilet de trimitere de la medic si cardul de sanatate,
primesc bonus 2 proceduri/zi.



HOTEL OLANESTI 3:

Baile Olanesti
Hotel OLANESTI reprezinta, pentru clientii sai, o oaza de liniste si recreere.
Hotelul este situat in centrul statiunii.
Descriere camere:
Hotelul dispune de 198 camere cu doua paturi si cu pat matrimonial si 2 apartamente
(living si dormitor). Dotari camera STANDARD: TV, minibar, uscatpr de par, toaste
au vedere spre curtea interioara iar balcon au o parte din camere, repartizarea lor se
face la receptia hotelului in limita disponibilitatilor. Dotari camera SUPERIOARA:
TV, minibar, uscatpr de par, toaste au vedere panoramica si balcon.
Descriere facilitati:
Tratament: afectiuni renale, afectiuni ale cailor urinare, ale tubului digestiv,
respiratorii, dermatologice, hepatobiliare; factori de cura: ape minerale iodurate,
bromurate, sodice, calcice, sulfuroase si clorurate; in baza de tratament a hotelului
Olanesti se pot efectua urmatoarele proceduri: curenti diadinamici, curenti
interferentiali, magnetodiaflux, solux, ultrasunete, ultraviolete, ultrascurte, aerosoli,
masaj, parafina, bai galvanice, dus subacval, kinetoterapie, hidrokinetoterapie, injectii
cu apa minerala. Turistii trebuie sa prezinte la hotel dovada de asigurat (adeverinta de
la locul de munca sau cupon de pensie) si bilet de trimitere tip pentru servicii
medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. In caz contrar, serviciile de
tratament vor fi incasate la tarif pentru turist neasigurat iar turistul va fi obligat sa
achite diferenta la receptie.
Servicii masa:
se acorda in unitatea Restaurant Olanesti, categoria 4 stele.
Facilitati copii:
Loc de joaca pentru copii.





Mera Onix 4* Cap Aurora

Tarife de la 561 ron/camera/noapte, all inclusive

Mera Onix oferă unități de cazare de 4 stele, un bar, un lounge comun și o zonă de plajă privată. Hotelul are recepţie deschisă
nonstop, restaurant, parc acvatic şi piscină în aer liber. Există un loc de joacă pentru copii, iar oaspeții pot folosi conexiunea WiFi
gratuită și parcare privată gratuită.
Toate camerele au balcon. Camerele de la Mera Onix au dulap, TV cu ecran plat și baie privată.
La proprietate este servit zilnic micul dejun continental.
Oaspeții de la Mera Onix pot juca biliard, tenis de masă și darts.
Constanța se află la 44 km de hotel, iar Neptun este la 2,8 km. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internațional Mihail
Kogălniceanu, situat la 67 km de Mera Onix.

Pentru mai multe detalii sau rezervari va rugam sa ne contactati:
AGENTIE DE TURISM SI BILETE DE AVION

Oradea , Str. Piata Regele Ferdinand I
Tel/Fax.: 0259 413137

0259 413138
Tel. RDS : 0359 450 843

Mobil agentie: 0723. 614 354 ;0731 355 199



Hotel Transilvania 3*Sighișoara

Tarife de la 200 ron/cameră/noapte cu mic dejun inclus

HOTEL TRANSILVANIA , situat la 1.8km de legendarul centru Istoric al Sighișoarei a fost conceput pentru a-și
întampina vizitatorii într-un mediu unic care îmbină armonios stilul medieval românesc cu cel modern confortabil.

Cu o capacitate de 60 de locuri și atmosferă primitoare fie pentru a lua masa fie pentru a petrece evenimente de
familie într-un mediu discret și odihnitor
Restaurantul nostru va oferă un meniu bogat în specialități atent selectate pentru a satisface cele mai
pretențioase gusturi de la Preparate tradiționale până la meniul exotic împrumutat din Bucataria chinezească .

Pentru mai multe detalii sau rezervari vă rugam să ne contactați:
AGENȚIE DE TURISM ȘI BILETE DE AVION

Oradea , Str. Piata Regele Ferdinand, nr.3
Tel/Fax.: 0259 413137

0259 413138
Tel. RDS : 0359 450 843

Mobil agentie: 0723. 614 354 ;0731 355 199



Litoralul românesc - Mamaia

Pentru mai multe detalii sau rezervari va rugam sa ne contactati:
AIR ANTARES AGENTIE DE TURISM SI BILETE DE AVION

Oradea , Str. Piata Regele Ferdinand nr. 3
Tel/Fax.: 0259 413137

0259 413138
Tel. RDS : 0359 450 843

Mobil agentie: 0723. 614 354 ;0731 355 199



Litoralul românesc - Neptun

Pentru mai multe detalii sau rezervari va rugam sa ne contactati:
AIR ANTARES - AGENTIE DE TURISM SI BILETE DE AVION

Oradea , Str.Piata Regele Ferdinand I, nr.3
Tel/Fax.: 0259 413137

0259 413138
Tel. RDS : 0359 450 843

Mobil agentie: 0723. 614 354 ;0731 355 199



Litoralul românesc - Venus

Pentru mai multe detalii sau rezervari va rugam sa ne contactati:
AIR ANTARES - AGENTIE DE TURISM SI BILETE DE AVION

Oradea , Str. Piata Regele Ferdinand I, nr. 3
Tel/Fax.: 0259 413137

0259 413138
Tel. RDS : 0359 450 843

Mobil agentie: 0723. 614 354 ;0731 355 199



Hotel TTS Covasna 4*

Pachet tratament – oferta

IZVOR DE SANATATE
Sejur minim 5 nopti

Servicii incluse :

 Cazare cu mic dejun inclus

 Parcare gratuita

 Consultatie medicala

 3 proceduri / pers / zi

 Masa cont – 50 ron / pers / zi

 Acces gratuit la piscina, sauna, salina

 Acces gratuit la billiard si tenis de masa

TARIF : 289 RON / pers / zi / CAM SGL

261 RON / pers / zi / CAM DBL

Pentru mai multe detalii sau rezervari va rugam sa ne contactati:
AGENTIE DE TURISM SI BILETE

Piata Regele Ferdinand I, nr. 3
Tel/Fax.: 0259 413137

0259 413138
Tel. RDS : 0359 450 843

Mobil agentie: 0723. 614 354 ;0731 355 199



HOTEL FERDINAND 3*:

Baile Herculane

Descriere facilitati:
Servicii gratuite: trezirea turistilor, secretariat (fax, fotocopiere). Servicii suplimentare
contra cost: spalatorie, excursii, drumetii. Tratament: boli ale aparatului locomotor,
boli ale sistemului nervos periferic, boli de piele, intoxicatii cu plumb si alte metale
grele, boli ale aparatului respirator, afectiuni ginecologice, boli ale tubului digestiv si
glandelor anexe, boli de nutritie, unele boli ale rinichilor si cailor urinare. Baza de
tratament a hotelului include sectorul de fizio-electroterapie si sectorul de hidroterapie,
cu urmatoarele proceduri terapeutice: electroterapie-ultrasunete, ultrascurte, curenti
diadinamici, interferentiali, nemectron, magnetodiaflux, masaje, aerosoli, hidroterapie
- kinetoterapie, bai cu sulf, bai termo-saline, bai cu plante, bai galvanice, dus subacval,
acupunctura.
Politici:
Turistii vor achita la receptia hotelului taxa de statiune. Turistii trebuie sa prezinte la
hotel dovada de asigurat (adeverinta de la locul de munca sau cupon de pensie) si bilet
de trimitere tip pentru servicii medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. In
caz contrar, serviciile de tratament vor fi incasate la tarif maxim iar turistul va fi
obligat sa achite diferenta.
Servicii masa:
- se acorda in unitatea restaurant Ferdinand, categoria I.
Taxe locale
Unitatea de cazare/hoteliera poate colecta diverse taxe locale.
Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de
salubritate, precum si alte taxe locale.

Sejur balnear

Valabilitate “Sejur balnear”: 01.07-15.09.2022/ 16.09-23.12.2022
10.01-30.06.2022/ 16.09-23.12.2022
1200 Ron/ loc in camera dubla
01.07-15.09.2022
1350 Ron/ loc in camera dubla
6 nopti cazare cu mic dejun (in sistem bufet)
Demipensiune (in sistem bufet)
Tratament 20 proceduri/ sejur
(4 proceduri/ zi; 2 electroterapie+ 1 masaj 20’+ 1 baie de sulf)
Suplimentar:
Pensiune completa (sistem bufet) : 40 lei/ persoana/ zi
Supliment camera single (extrasezon): 30 lei/ zi si sezon: 60 lei/ zi



Pat suplimentar: 30 lei/ zi
Tarifele nu includ taxa de statiune in cuantum de 1% din totalul tarifului de cazare pe
sejur. Taxa de statiune se achita direct la receptie in ziua sosirii
Facilitati gratuite:
Internet wireless atat in zona de lobby cat si in
camere Sala de fitness
Jocuri recreative (sah, rummy, table, carti etc.)
1 copil pana la varsta de 6 ani cazat in camera cu parintii beneficiaza de gratuitate la
cazare si masa
Observatii:
Ora check in: 14:00/ Ora check out: 11:00

HOTEL DIANA 3*:

Baile Herculane
Descriere HOTEL DIANA, Baile Herculane, Romania
Wellness la Diana 5 nopti (demipensiune, pensiune completa, All Inclusive) intrare
Duminica. Tratament balnear cu bilet de trimitere 5/7 nopti (demipensiune, pensiune
completa, All Inclusive) intrare Duminica. Tratament balnear cu bilet de trimitere
7/10/14 nopti (demipensiune, pensiune completa, All Inclusive) intrare Luni.
Tratament balnear fara bilet de trimitere 5/7 nopti (demipensiune, pensiune completa,
All Inclusive) intrare Duminica. Tratament balnear fara bilet de trimitere 7/10/14
nopti (demipensiune, pensiune completa, All Inclusive) intrare Luni.
Hotel Diana din Baile Herculane s–a reinaugurat in aprilie 2011 dupa ample lucrari de
modernizare. Diviana Spa dispune de un izvor propriu de apa termala minerala,
concentrata in sulf, cu pH optim pentru piele, oferind posibilitatea de terapii balneare.
Pentru tratamente de recuperare si preventie a diverselor afectiuni in cele mai bune
conditii, DIANA Spa dispune de un medic balneolog si personal medical specializat,



iar terapiile sunt realizate cu echipamente si aparate de electroterapie, hidroterapie si
kinetoterapie care au dovedita performanta si eficiența. Tratamentele balneare
combinate cu tratamentele spa si varietatea de masaje, ofera adevarate vacante de
refacere, avand ocazia sa va relaxati atat corpul cat si mintea, pentru a reveni la ritmul
cotidian cu un plus de vitalitate. Aria SPA este destinata relaxarii si recreerii.
Design-ul cu accente naturale si spatii luminoase sau mai intime este in armonie cu
starea de bine oferita de facilitatile existente in centrul Diana SPA: piscina interioara
cu apa incalzita, jacuzzi si cele patru tipuri de saune uscate si umede –sauna cu
infrarosu, sauna uscata 70 grade C, sauna cu aromaterapie si baia de aburi. De
asemenea, restaurantul hotelului a primit o imagine noua.
Descriere facilitati:
Tratament: boli ale aparatului locomotor si ale sistemului nervos periferic, afectiuni
ale aparatului respirator, afectiuni ginecologice cronice, diabet zaharat incipient,
intoxicatii cu metale grele, boli digestive, afectiuni ale ochilor. Consultatii medicale •
Electroterapie • Hidroterapie • Masoterapie • Kinetoterapie • Geriatrie • Cosmetica
geriatrica Turistii trebuie sa prezinte la hotel dovada de asigurat (adeverinta de la
locul de munca sau cupon de pensie) si bilet de trimitere tip pentru servicii medicale
in sistemul asigurarilor sociale de sanatate. In caz contrar, serviciile de tratament vor
fi incasate la tarif pentru turisti neasigurati iar turistul va fi obligat sa achite diferenta
la receptie.
Politici:
Check-in incepand cu ora 14:00; check-out pana la ora 12:00.
Servicii masa:
- se acorda in restaurantul Diana, categoria 3 stele, in sistem meniu stabilit sau meniu
"a la carte".
Taxe locale
Unitatea de cazare/hoteliera poate colecta diverse taxe locale.
Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de
salubritate, precum si alte taxe locale.



Servicii Wellness

3 masaje 20 min

Acces Diviana SPA

Servicii de MASĂ

Pachet Demipensiune inlude mic dejun si prânz (sistem bufet suedez) - prima masa
servită va fi micul dejun, ultima prânzul la plecare

Pachet Pensiune completa include mic dejun, prânz, cină (sistem bufet
suedez)- prima masă servită va fi cina, ultima prânzul la plecare

Pachet All inclusive include mic dejun, prânz, cină (sistem bufet suedez și băuturi
alcoolice/non-alcoolice)- prima masă servită va fi cina, ultima prânzul la plecare


