STAŢIUNEA PREDEAL
HOTEL CARMEN****
PERIOADA:
02.01.2019-28.02.2019 / 26.04.2019-04.05.2019 / 15.06.201914.09.2019 / 29.11.2019-22.12.2019 / 27.12.2019-29.12.2019
STRUCTURA
Camera DBL
Camera SGL
Dublă 4*

380 lei

300 lei

Dublă 3*

290 lei

220 lei

Duplex 4*

480 lei

Apartament 4*

480 lei

Apartament 3*

400 lei

PERIOADA:
01.03.2019-25.04.2019 / 05.05.2019-14.06.2019 /
15.09.2019-28.11.2019
STRUCTURA
Camera DBL
Camera
SGL
Dublă 4*

330 lei

260 lei

Dublă 3*

250 lei

195 lei

Duplex 4*

480 lei

Apartament 4*

480 lei

Apartament 3*

400 lei

Tarifele de cazare includ micul dejun bufet suedez.
Tarifele de cazare nu includ “Taxa salvamont, dezvoltare turistică și
înfrumusețare stațiune”, în valoare de 3 lei/persoană/noapte.
Tarifele includ accesul la centrul SPA (piscina, jacuzzi, saună, sal de fitness),
acces liber și nelimitat la internet WI-FI, parcare gratuită în limita locurilor
disponibile.
Accesul cu animale de companie nu este permis.
Facilități copii:
✓ Copiii cu vârste între 0 – 6.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare, în cameră cu
părinții, fără pat suplimentar, mic dejun gratuit.
✓ Copiii cu vârste între 7 - 14 ani beneficiază de gratuitate la cazare, în cameră cu
părinții, fără pat suplimentar, achită mic dejun - 35 lei/zi.
✓ Pătuț bebe (0-2 ani) gratuit, în limita disponibilității.
✓ Pat suplimentar - 90 lei/noapte (include micul dejun).

Ziua de cazare începe la ora 14:00 și se termină la ora 12:00

STAŢIUNEA PREDEAL
HOTEL CARPAȚI***

01 ianuarie – 31 decembrie 2019
SERVICII

Camera

Suita Garsoniera

standard 3*

Cazare cu MD

4*

3*

Loc in dubla

Single

2 locuri

2 locuri

(lei/zi)

(lei/zi)

(lei/zi)

(lei/zi)

132 lei

215 lei

370 lei

370 lei

Fișă cont

Minim 55 lei

Acces SPA+halat/prosop/papuci

10 lei + 5 lei/5 lei/5lei

Taxele locale se plătesc la recepție.
Hotelul are in componenta:
85 camere duble la 3* standard (cada normala sau cadita cu dus, pat matrimonial
sau twin)
3 suite la 4* (camera mare, cadita cu dus, pat matrimonial si canapea extensibila)
5 garsoniere la 3* (camera standard, antreu, cada, pat matrimonial, coltar
extensibil)
Facilitati pentru copii:
Copiii pana in 6 ani au gratuitate la cazare (mic dejun la cerere)
Copiii intre 6 ani impliniti si 14 ani au gratuitate la cazare (mic dejun obligatoriu)
Copiii peste 14 ani impliniti platesc cazare (50% din valoarea unui loc pe camera)
si mic dejun
Facilitati hotel si dotari camere:
garderoba echipamente schi
seif receptie (pt obiecte de valoare)
camera de bagaje
acces persoane cu handicap
parcare pt 50 locuri

climatizare in zonele publice
Wi-Fi
mini-bar
telefon
wireless/cablu
cabină duș/cadă
uscător de păr
seif in camera
balcon (mai putin garsoniera 028)
Sali de conferinta:
sala mare de conferinta compartimentata 1.200 lei/zi (700 cu 500 lei) (max 140
locuri / 90 cu 50)
sala mica de conferinta (max 20 locuri) 400 lei/zi
Facilitati sali de conferinta: ecran de proiectie, videoproiector, flipchart, internet
wireless, climatizare
Restaurant, baruri, terasa:
restaurant de 200 de locuri plus 40 locuri pe terasa neacoperita
lobby bar in receptie 50 locuri
bar de zi cu 60 locuri
cafe bar cu 24 locuri
Centrul WELLNESS:
piscina incalzita, sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi in piscina, sala intretinere,
diverse forme de masaj
accesul in SPA este 10 lei pentru turistii cazati in hotel, accesul se face cu
echipament personal (halat, prosop si papuci) sau contracost de la receptia SPA
(5 lei / 5 lei / 5 lei)

Ziua de cazare incepe la ora 14:00 si se termina la ora 12:00
In functie de gradul de ocupare este posibil ca orele sa fie modificate.

