
 
    
 

Hotel Petrolul*** - Statiunea Eforie Nord 
Sezon 2017 (SINDICATE) 

 
Hotelul Petrolul este amplasat în centrul stațiunii Eforie Nord, la aproximativ 500 de metri de plajă. 

Camerele sunt dotate cu aer condiționat, minibar, televizor și baie proprie cu cadiță, pardoseală din gresie  
cu covorașe. Toate camerele au balcon. Masa se servește  în restaurantul  hotelului, clasificat la 3 stele. 

 
Baza de tratament din incinta hotelului Petrolul este dată în funcțiune în anul 2011 și cuprinde 

cabinete și spații pentru efectuarea urmatoarelor proceduri: băi de nămol, cataplasme cu nămol sau 
parafină, hidrokinetoterapie în bazin cu apă sărată provenită din lacul Techirghiol, electroterapie, 
magnetoterapie, ultrasunete, unde scurte, drenaj limfatic, laser, kinetoterapie, aerosoli, masaj, băi 
galvanice, băi de plante. 

Micul dejun este în valoare de 25 lei/zi/pers și se va servi în perioada 11.07 – 20.08 sub formă de bufet 
suedez.  

 

Cazare cu 
demipensiune 

(lei/persoana/sejur) 
Servici incluse 5 nopți 6 nopți 7 nopți 

11.06.2017 Cazare, mic dejun si fisa  
cont  (30 lei/zi/pers) 

450 540 630 

18.06.2017 Cazare, mic dejun si fisa  
cont (30 lei/zi/pers) 

450 540 630 

25.06.2017 Cazare, mic dejun si fisa  
cont (30 lei/zi/pers) 

450 540 630 

02.07.2017 Cazare, mic dejun si fisa  
cont (30 lei/zi/pers) 

450 540 630 

09.07.2017 Cazare, mic dejun si fisa  
cont (30 lei/zi/pers) 

525 640 755 

16.07.2017 Cazare, mic dejun si fisa  
cont (30 lei/zi/pers) 

575 690 805 

23.07.2017 Cazare, mic dejun si pranz (bufet) 700 840 980 

30.07.2017 Cazare, mic dejun si pranz (bufet) 700 840 980 

06.08.2017 Cazare, mic dejun si pranz (bufet) 700 840 980 

13.08.2017 Cazare, mic dejun si pranz (bufet) 700 840 980 

20.08.2017 Cazare, mic dejun si fisa 
 cont (30 lei/zi/pers) 

495 585 675 

27.08.2017 Cazare, mic dejun si fisa  
cont (30 lei/zi/pers) 

450 540 630 

03.09.2017 Cazare, mic dejun si fisa 
 cont (30 lei/zi/pers) 

450 540 630 



 
 
 

- în perioada 23.07 – 20.08 prânzul este în valoare de 35 lei/zi/pers și se servește sub formă de bufet 
suedez. Pentru această perioadă intrarea se face cu pranzul iar ieșirea cu micul dejun.  Pentru celelalte 
perioade, demipensiunea include cazare cu mic dejun și fișă cont de 30 lei/zi/pers.  

 
FACILITĂȚI  PENTRU COPII  (pentru bufet suedez): 

 Un copil cu vârsta cuprinsă între 0 – 5  ani are gratuitate la cazare cu mic dejun (11.07- 20.08), fără 
pat suplimentar,  și acces gratuit la dejun bufet suedez (23.07- 20.08); 

 Un copil cu varsta cuprinsă între 5 – 12 ani achită 50% din valoarea micului dejun (11.07- 20.08) și 
50%  din valoarea prânzului (23.07-20.08).  

 
ALTE SPECIFICAȚII: 

 Pentru un  copil cu varsta mai mare de 5 ani, însoțit de doi adulți plătitori, se va încasa suma de 10 
lei/zi/persoană, fără acordarea de pat suplimentar ; 

 Pentru doi copii cu vârste de până la 12 ani, se va asigura  pat suplimentar contracost, sau se va 
achita taxa de 10 lei/copil, fără pat suplimentar;  

 Pentru un adult însoțit de un copil cu varsta de până la 5 ani, se aplică tariful de cameră single; 

 Nu se acceptă cazarea persoanelor însoțite de animale de companie. 
 

Oferte speciale de tratament 
 
„ Tratament la Eforie Nord”  - ofertă valabilă pentru minim 6 nopți de cazare. 

- Perioada mai, iunie, septembrie și octombrie  
o 100 lei/zi/pers  (include cazare, masa – pensiune completă și tratament – 3 proceduri/zi) 

- Perioada 01.07- 22.07 si 21.08-31.08.2017 
o 105 lei/zi/pers (include cazare, masa – pensiune completa și tratament – 3 proceduri/zi) 

- Perioada 23.07- 20.08.2017 
o 130 lei/zi/pers (include cazare, mic dejun – bufet suedez, prânz – bufet suedez și tratament 

– 3 proceduri/zi/pers) 
o 115 lei/zi/pers (include cazae, masa  - pensiune completa meniu fix si tratament – 3 

proceduri/zi/pers) 
Pentru a beneficia de tratament conform ofertelor speciale, turistul trebuie să se prezinte cu biletul tip de 
trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist și cardul de sanatate.  

 
 
 

RELAȚII: Prof. IRIMIA DUMITRU 
Telefon: 0728236961;  0743760230 

E- mail: irimia.dumitru@yahoo.com 
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