STAŢIUNEA: COVASNA
HOTEL: MONTANA**/***

O SAPTĂMÂNA DE REFACERE

PERIOADA: 15.03.2019-31.05.2019
16.10.2019-15.12.2019
Cazare: camera DBL, TV, baie cu duş

CAZARE + MASĂ+TRATAMENT
Loc în DBL 2**, 6 nopți
+MD (meniu fix)+TR
(15 proceduri/ 5 zile în
baza biletului de
trimitere)

Loc în DBL 3***, 6 nopți
+MD (meniu fix)+TR (15
proceduri/ 5 zile în baza
biletului de trimitere)

Loc în DBL 2**, 6 nopți
+DP-meniu fix(mic
dejun+dejun)+TR (15
proceduri/ 5 zile în baza
biletului de trimitere)

Loc în DBL 3***, 6 nopți
+DP-meniu fix(mic
dejun+dejun)+TR (15
proceduri/ 5 zile în baza
biletului de trimitere)

395 LEI/PERS.

445 LEI/PERS.

545 LEI/PERS.

645 LEI/PERS.

FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copiii în varstă de până la 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare, în cazul în care nu se solicită pat suplimentar.
Valoarea unui pat suplimentar (pat pliant) este de 30 lei/zi , cazare fără mic dejun.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 7-12 ani cazaţi în camera DBL cu un singur ADL se va achita: c/valoarea unei camere
SGL cu 2 MD.
➢

Serviciile si pachetele care contin tratament se valorifică doar în baza unui bilet de trimitere pentru servicii medicale în
sistemul asigurărilor sociale de sănătate românesc, cu precizarea numărului de contract cu C.A.S. , dovada de asigurat
(adeverinta de la locul de muncă sau cupon de pensie) si cardul de sanatate activat.
➢ În cazul în care turiștii nu prezintă biletul de trimitere, pentru pachetele cu tratament inclus se va plati un supliment de 20
lei /zi (pentru fiecare zi de tratament a sejurului).
➢ Tratamentul balnear înclude 1 consultație înițială, 1 consultație finală si un număr de proceduri pe zi conform
specificatiilor pachetului, cu excepția duminicilor si a sărbatorilor legale.
➢ Taxa de statiune de 1% din tariful primei nopți la cazare si taxa locală de 1 leu / zi se achită separat la recepția hotelului.

STAŢIUNEA: COVASNA
HOTEL: MONTANA**/***

DECADA BALNEARA

PERIOADA: 15.03.2019-31.05.2019
16.10.2019-15.12.2019
Cazare: camera DBL, TV, baie cu duş

CAZARE + MASĂ+TRATAMENT
Loc în DBL 2**, 9 nopți, Pensiune completa (meniu
fix)+TR (21 proceduri/ 7 zile în baza biletului de
trimitere)

Loc în DBL 3***, 9 nopți, Pensiune completa (meniu
fix)+TR (21 proceduri/ 7 zile în baza biletului de
trimitere)

860

980
FACILITĂŢI PENTRU COPII:

Copiii în varstă de până la 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare, în cazul în care nu se solicită pat suplimentar.
Valoarea unui pat suplimentar (pat pliant) este de 30 lei/zi , cazare fără mic dejun.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 7-12 ani cazaţi în camera DBL cu un singur ADL se va achita: c/valoarea unei camere
SGL cu 2 MD.
➢

Serviciile si pachetele care contin tratament se valorifică doar în baza unui bilet de trimitere pentru servicii medicale în
sistemul asigurărilor sociale de sănătate românesc, cu precizarea numărului de contract cu C.A.S. , dovada de asigurat
(adeverinta de la locul de muncă sau cupon de pensie) si cardul de sanatate activat.
➢ În cazul în care turiștii nu prezintă biletul de trimitere, pentru pachetele cu tratament inclus se va plati un supliment de 20
lei /zi (pentru fiecare zi de tratament a sejurului).
➢ Tratamentul balnear înclude 1 consultație înițială, 1 consultație finală si un număr de proceduri pe zi conform
specificatiilor pachetului, cu excepția duminicilor si a sărbatorilor legale.
➢ Taxa de statiune de 1% din tariful primei nopți la cazare si taxa locală de 1 leu / zi se achită separat la recepția hotelului.

STAŢIUNEA: COVASNA
HOTEL: MONTANA**/***

PENTRU O INIMĂ SĂNĂTOASĂ

2019

Cazare: camera DBL, TV, baie cu duş

CAZARE + MASĂ+TRATAMENT

15.03-30.04
16.11-15.12
1.05-31.05
16.10-15.11
1.06-15.07
1.09-15.10
16.07-31.08

15.03-30.04
16.11-15.12
1.05-31.05
16.10-15.11
1.06-15.07
1.09-15.10
16.07-31.08

Loc în DBL 2**, 12 nopți +PC
meniu fix+TR (30 proceduri/ 10
zile)

Loc în DBL 3***, 12 nopți +PC tip bufet+TR (30
proceduri/ 10 zile)

1080 LEI/PERS.

1450 LEI/PERS.

1190 LEI/PERS.

1670 LEI/PERS.

1340 LEI/PERS.

1750 LEI/PERS.

1390 LEI/PERS.

1950 LEI/PERS.

Loc în DBL 2**, 7 nopți +PC
meniu fix+TR (18 proceduri/ 6
zile)

Loc în DBL 3***, 7 nopți +fișă cont 315 lei+TR
(18 proceduri/ 6 zile)

660 LEI/PERS.

880 LEI/PERS.

730 LEI/PERS.

1020 LEI/PERS.

810 LEI/PERS.

1100 LEI/PERS.

845 LEI/PERS.

1150 LEI/PERS.

FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copiii în varstă de până la 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare, în cazul în care nu se solicită pat suplimentar.
Valoarea unui pat suplimentar (pat pliant) este de 30 lei/zi , cazare fără mic dejun.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 7-12 ani cazaţi în camera DBL cu un singur ADL se va achita: c/valoarea unei camere
SGL cu 2 MD.
➢

Serviciile si pachetele care contin tratament se valorifică doar în baza unui bilet de trimitere pentru servicii medicale în
sistemul asigurărilor sociale de sănătate românesc, cu precizarea numărului de contract cu C.A.S. , dovada de asigurat
(adeverinta de la locul de muncă sau cupon de pensie) si cardul de sanatate activat.
➢ În cazul în care turiștii nu prezintă biletul de trimitere, pentru pachetele cu tratament inclus se va plati un supliment de 20
lei /zi (pentru fiecare zi de tratament a sejurului).
➢ Tratamentul balnear înclude 1 consultație înițială, 1 consultație finală si un număr de proceduri pe zi conform
specificatiilor pachetului, cu excepția duminicilor si a sărbatorilor legale.
➢ Taxa de statiune de 1% din tariful primei nopți la cazare si taxa locală de 1 leu / zi se achită separat la recepția hotelului.

