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CACIULATA – HOTEL TRAIAN, 3* – BAZA DE TRATAMENT 
01.04.2023 – 31.05.2023 

 
CAZARE: în camere cu 2 locuri, dotate cu: TV, frigider, baie și grup sanitar propriu, 
telefon, internet Wi-Fi gratuit; 
MASA: servirea meselor se face la Restaurantul Traian; 
TRATAMENT: Hotelul Traian dispune de baza proprie de tratament situata în incinta 
hotelului, unde se pot trata afectiuni digestive, afectiuni renale, afectiuni reumatismale, 
afectiuni respiratorii, afectiuni cardio vasculare, afectiuni metabolice, afectiuni alergice.                 
In cadrul bazei de tratament a hotelului se poate efectua tratament de recuperare post 
covid prin proceduri de fizioterapie, kinetoterapie respiratorie, masaj,aerosoli cu apa 
sulfuroasa și haloterapie (salina). 
 Serviciile turistice mentionate mai sus se pot asigura la urmatoarele tarife: 
 

            I. In luna aprilie - 2023 
• PACHET ODIHNA (LOISIR) – 6ZILE – 175 lei/zi/pers. =1050 lei.pers/sejur, 
care cuprinde: cazare in camere cu 2 locuri si masa fisa cont la Restaurantul 
Traian  in valoare de 100 lei/zi/pers. 
• PACHET TRATAMENT   - 10 ZILE    -  150 lei/pers/zi  =1500 lei/pers./sejur 
care cuprinde: cazare în camera cu 2 locuri, masa - pensiune completa la 
Restaurantul Traian în valoare de 75 lei/zi/pers. plus cura de ape minerale. 
 

   II. In luna mai - 2023 

• PACHET ODIHNA(LOISIR) – 6 ZILE – 180 lei/zi/pers.=1080 lei/pers/sejur 
care cuprinde: cazare în camera cu 2 locuri și masa fișa cont la restaurant Intim 
în valoare de 100 lei/ zi/ pers. 
• PACHET TRATAMENT – 10 ZILE – 160 lei/zi/pers. =1600 lei/pers/sejur, 
care cuprinde: cazare in camera cu 2 locuri, masa – pensiune completa la 
Restaurantul Traian în valoare de 80,00 lei/zi/pers plus cura de ape minerale. 
 

 NOTA: Pentru efectuarea tratamentului, 4 proceduri, turistul va prezenta la 
receptia hotelului, obligatoriu, urmatoarele documente: 

• bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist pentru 
statiunea Căciulata, sau recomandare pentru afectiunile post covid;   

• cardul de sanatate sau dovada de asigurat; 
• Optional, in cadrul hotelului, clientii pot beneficia de servicii suplimentare cu 

plata la centrul Wellness si SPA, care ofera: sauna hammam, sauna finlandeza, 
sauna cromoterapie si aromoterapie, jacuzzi, salina cu sare Himalaya si Praid, 
fântâna de gheata, bazin cu apa termală. 

Pachetele de servicii pot fi prelungite, la solicitare.  
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