COMPLEX HOTELIER PARC
HOTEL DANA****
STATIUNEA AMARA
Cazare + mic dejun
Tip
camera
DUBLA
DUBLA SUPERIOR
GARSONIERA

01.05.30.06.2019
190 lei
220 lei
260 lei

01.07.30.09.2019
260 lei
280 lei
350 lei

Pentru a beneficia de aceste tarife, sejurul trebuie să fie de minim 3 nopți!!

Check-in începând de la 14:00
Check-out până la 12:00

COMPLEX HOTELIER PARC
HOTEL DANA****
STATIUNEA AMARA
Pachete tratament balneo
Pachete
01.05.-30.09.2019
5 nopți
990 lei/pers./sejur
7 nopți
1330 lei/pers./sejur
9 nopți
1620 lei/pers./sejur
12 nopți
2160 lei/pers./sejur
16 nopți
2880 lei/pers./sejur
Pachetul include:
➢ Cazare;
➢ Masă meniu fix sau card valoric (50 lei/zi); se servește la Restaurantul
Hotelului Parc;
➢ Tratament balnear ce se efectuează în baza de tratament a Hotelului Parc și
cuprinde consultație medicală la începutul sejurului și 4 proceduri/zi;
➢ Intrare liberă la plaja Mircești, fără șezlong, pentru aceste pachete.
Documente necesare:
bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist;
card de sănătate activat sau adeverința de la Casa de Sănătate Județeană;
adeverință de salariat/ cupon de pensie/certificat de naștere în cazul copiilor;
copie după actul de identitate.
Zilele în care se efectuează proceduri în baza de tratament sunt de Luni până Vineri
❖ Diferența de cameră single este de 50 lei/zi
Check-in începând de la 14:00
Check-out până la 12:00

COMPLEX HOTELIER PARC
HOTEL PARC***
STATIUNEA AMARA
Cazare + mic dejun
Tip
camera
SINGLE
DUBLA STANDARD
DUBLA SUPERIOR
APARTAMENT

01.04.30.06.2019
150 lei
160 lei
190 lei
250 lei

01.07.30.11.2019
170 lei
190 lei
220 lei
320 lei

Pentru a beneficia de aceste tarife, sejurul trebuie să fie de minim 3 nopți!!
Mic dejun suplimentar:
✓ adulții și copiii peste 12 ani – 24 lei;
✓ copiii până 12 ani - 12lei.
Servicii cazare pentru copii:
până la 10 ani – gratis, fara pat suplimentar;
peste 10 ani și la solicitare, pat suplimentar – 25 lei/noapte fara mic dejun.
Pat suplimentar pentru adulti – 50 lei/zi fara mic dejun.
Masă – card valoric:
✓ demipensiune – 60 lei/pers/zi;
✓ pensiune completă – 80 lei/pers/zi.
Tratament - în perioada 01.04-15.12.2019:
consultație medicală de specialitate;
4 proceduri /zi;
asistență medicală;
preț pachet tratament 50 lei/persoană/zi.
Pentru toți turiștii cazați la Hotel Parc, intrarea pe plaja Mircești este gratuită. Șezlongul se achită
separat.
Check-in începând de la 14:00
Check-out până la 12:00

COMPLEX HOTELIER PARC
HOTEL PARC***
STATIUNEA AMARA
Pachete tratament balneo
Pachete
01.04.-30.11.2019
5 nopți
850 lei/pers./sejur
7 nopți
1050 lei/pers./sejur
9 nopți
1350 lei/pers./sejur
12 nopți
1740 lei/pers./sejur
16 nopți
2320 lei/pers./sejur
Pachetul include:
➢ Cazare;
➢ Masă card valoric (50 lei/zi);
➢ Tratament balnear ce se efectuează în baza de tratament a Hotelului Parc și
cuprinde consultație medicală la începutul sejurului și 4 proceduri/zi;
➢ Intrare liberă la plaja Mircești, fără șezlong, pentru aceste pachete.
Documente necesare:
bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist;
card de sănătate activat sau adeverința de la Casa de Sănătate Județeană;
adeverință de salariat/ cupon de pensie/certificat de naștere în cazul copiilor;
copie după actul de identitate.
Zilele în care se efectuează proceduri în baza de tratament sunt de Luni până Vineri
❖ Diferența de cameră single este de 50 lei/zi
Check-in începând de la 14:00
Check-out până la 12:00

STAȚIUNEA AMARA
HOTEL LEBADA***
OFERTA STANDARD
01 Aprilie – 31 Decembrie
SERVICII

Loc in dubla (lei/zi)

Single (lei/zi)

Cazare
80 lei
140 lei
Cazare + MD
95 lei
170 lei
Cazare + PC (meniu fix)
135 lei
240 lei
Cazare + PC (dieta meniu
175 lei
310 lei
fix)+ tratament
Cazare + FC 55 lei +
175 lei
310 lei
tratament
Mic dejun (MD) meniu fix
15 lei
Fisa cont (FC)
De la minim 55 lei
Pensiune completa (PC)
55 lei
meniu fix
Tratament 2 proceduri
40 lei
Pat suplimentar
25 lei
Taxele locale se platesc la receptie.
Cazarea se ofera in regim de camera DUBLA in SEZON, respectiv perioada iunieseptembrie!!
Documente necesare pentru efectuarea tratamentului
bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist;
card de sănătate activat sau adeverința de la Casa de Sănătate Județeană;
adeverință de salariat/ cupon de pensie/certificat de naștere în cazul copiilor;
actul de identitate.
Zilele în care se efectuează proceduri în baza de tratament sunt de Luni până Vineri

STAȚIUNEA AMARA
HOTEL LEBADA***
01.04.2019 – 31.12.2019
„O SAPTĂMÂNĂ LA AMARA”

755 LEI/PERS.
Pachetul include:
➢ Cazare în camera dublă (6 nopti)
➢ Masă pensiune completă-meniu fix (50 lei x 6 zile)
➢ Tratament balnear (150 lei pentru 5 zile)
Documente necesare:
bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist;
card de sănătate activat sau adeverința de la Casa de Sănătate
Județeană;
adeverință de salariat/ cupon de pensie/certificat de naștere în
cazul copiilor;
actul de identitate.
Zilele în care se efectuează proceduri în baza de tratament sunt de Luni până Vineri
Ofertele balneare se adreseaza persoanelor care accepta cazarea in camera dubla,
acolo unde nu este specificat supliment pentru single. Altfel camera single se
calculeaza cu 80% din valoarea camerei duble.

STAȚIUNEA AMARA
HOTEL LEBADA***
01.04.2019 – 31.12.2019
„SĂNĂTATE LA HOTEL LEBĂDĂ”

995 LEI/PERS.
Pachetul include:
➢ Cazare în camera dublă (9 nopți)
➢ Masă pensiune completă-meniu fix (50 lei x 9 zile)
➢ Tratament balnear (140 lei pentru 7 zile)

Documente necesare:
bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist;
card de sănătate activat sau adeverința de la Casa de Sănătate
Județeană;
adeverință de salariat/ cupon de pensie/certificat de naștere în
cazul copiilor;
actul de identitate.
Zilele în care se efectuează proceduri în baza de tratament sunt de Luni până Vineri

Ofertele balneare se adreseaza persoanelor care accepta cazarea in camera dubla,
acolo unde nu este specificat supliment pentru single. Altfel camera single se
calculeaza cu 80% din valoarea camerei duble.

STAȚIUNEA AMARA
HOTEL LEBADA***
01.04.2019 – 31.12.2019
„RELAXARE, TRATAMENT ȘI SOARE LA AMARA”

1.195 LEI/PERS.
Pachetul include:
➢ Cazare în camera dublă (12 nopti)
➢ Masă pensiune completă-meniu fix (50 lei x 12 zile)
➢ Tratament balnear (135 lei pentru 9 zile)

Documente necesare:
bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul specialist;
card de sănătate activat sau adeverința de la Casa de Sănătate
Județeană;
adeverință de salariat/ cupon de pensie/certificat de naștere în
cazul copiilor;
actul de identitate.
Zilele în care se efectuează proceduri în baza de tratament sunt de Luni până Vineri

Ofertele balneare se adreseaza persoanelor care accepta cazarea in camera dubla,
acolo unde nu este specificat supliment pentru single. Altfel camera single se
calculeaza cu 80% din valoarea camerei duble.

