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CĂCIULATA – HOTEL TRAIAN 3* 
BAZA DE TRATAMENT, perioada 01.06.2019 – 30.09.2019 

 

CAZARE: camere dotate cu: TV, frigider, baie și grup sanitar propriu, telefon, internet Wi-Fi gratuit; 

MASA: servirea meselor se face la Restaurantul Traian în regim dietetic sau cu servire a la carte la 
Restaurantul Intim; 

TRATAMENT: Hotelul Traian dispune de baza proprie de tratament situată în incinta hotelului, unde se pot 
trata afecțiuni digestive, afecțiuni renale, afecțiuni reumatismale, afecțiuni respiratorii, afecțiuni cardio 
vasculare, afecțiuni metabolice, afecțiuni alergice. 

 
Serviciile turistice menționate mai sus se pot asigura la următoarele tarife: 
 

În lunile: iunie și septembrie 
• PACHET ODIHNA (LOISIR) – 6ZILE – 115 lei/zi/pers=690 lei pers/sejur, care cuprinde: cazare în 

camere cu 2 locuri și masa ,pensiune completa la Restaurantul Traian sau fisa cont la Restaurantul 
Intim în valoare de 65.00lei/zi/pers; 

• PACHET TRATAMENT - 10 ZILE-123 lei/pers/zi=1230 lei/pers/sejur, care cuprinde: cazare în camera 
cu 2 locuri, masa-pensiune completa la Restaurantul Traian sau fișa cont la Restaurantul Intim în 
valoare de 55 lei/zi/pers. 

 

În lunile: iulie și august 
• PACHET ODIHNA(LOISIR) – 6 ZILE – 120 lei/zi/pers.=720 lei/pers/sejur care cuprinde: cazare în 

camera cu 2 locuri și masa, pensiune completă Restaurantul Traian sau fișa cont la Restaurantul Intim 
în valoare de 65 lei/zi/pers. 

• PACHET TRATAMENT – 10 ZILE – 128 lei/zi/pers. =1280 lei/pers/sejur, care cuprinde: cazare în 
camera cu 2 locuri, masa – pensiune completa la Restaurantul Traian în valoare de 55.00 lei/zi/pers, 
plus cura de ape minerale. 

 
 NOTA: Pentru efectuarea tratamentului, 4 proceduri, turistul va prezenta la recepția hotelului, 
obligatoriu, următoarele documente: 

▪ bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist pentru 
stațiunea Căciulata; 

▪ cardul de sănătate sau dovada de asigurat. 
 

Pachetele de servicii pot fi prelungite, la solicitare.  
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HOTEL TRAIAN - EFORIE NORD 
BAZA DE TRATAMENT 

 
Oferta este pentru 1 persoana în camera dubla (cazare cu mic dejun) 
 

PERIOADA 
Loc în dublă 

Cazare cu 
mic dejun 

C/V -25 LEI/ZI 
Prânz / cina 

Număr 
nopți 

Total – 7/10/12 
zile, cazare cu 
demipensiune 

01.05-31.05; 01.10-01.11 60 lei 25/25 lei 7/10/12 595/850/1020 lei 

01.06-30.06; 01.09-30.09 75 lei 25/25 lei 7/10/12 700/1000/1200lei 

01.07-15.07 90 lei 25/25 lei 7/10/12 805/1150/1380lei 

16.07 -31.08 100 lei 25/25 lei 7/10/12 875/1250/1500lei 

TRATAMENT 2/3 proceduri 30/40 lei    

 
NOTA: 

• prețurile de mai sus nu includ tratament; 

• pentru tratament trebuie prezentat la recepție, biletul de trimitere de la medical de familie însoțit de 
cardul de sănătate; 

• programul procedurilor în baza de tratament este de luni până vineri: 8:00-16:00; 

• masa este în regim fișa cont; 

• rezervarea se face pentru perioada solicitata de turist (din acest an nu mai sunt serii). 
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TARIFE EXTRASEZON- 2019 (PACHETE 7 NOPTI – TRATAMENT) 
FELIX- Hotel PADIS-3*** 

 
Perioada: 1.05.2019 - 30.06.2019 și 1.09.2019 - 15.12.2019 

 

Specificații 

TARIFE SINDICATE - tratament 
Informaţii cu privire la 
dotările spaţiilor de cazare, 
tipul serviciilor de masă, 
unităţile de alimentaţie la 
care se asigură serviciile 
de masă, etc. 

CAZARE MASA 
TRATAMENT 
(3 proceduri)/ 
intrare ștrand 

PRET 
PACHET 

Pachet relaxare -Cameră dublă (7 
nopți/pers), cazare, cu mic dejun (30 
lei/zi/pers.) și intrare ștrand = 105 
lei/zi/pers 

525 210 intrare ștrand 735 
Standard cu baie proprie, 
telefon, TV, minibar sau 
frigider, internet.  

Pachet balnear - Cameră dublă (7 
nopți/pers), cazare cu mic dejun (30 
lei/zi/pers.) și tratament = 115 lei/zi/pers 

595 210 
(5 zile) 

TRATAMENT 
805 

Standard, cu baie proprie, 
telefon, TV, minibar, internet 

Pachet relaxare-Apartament (7 nopți), 
cazare cu mic dejun (30 lei lei/zi/pers.) 
și intrare la ștrand = 157.5/zi/pers 

1575 630 intrare ștrand 
2205 

(3 pers.) 

Dormitor cu pat matrimonial, 
sufragerie cu canapé, 
telefon, TV, frigider sau 
minibar, internet  

Pachet BALNEAR –Apartament (7 
nopți), cazare cu mic dejun (30 
lei/zi/pers) și tratament = 172.5 
lei/zi/pers.  

1785  630  TRATAMENT 
2415 

(3 pers.) 

Dormitor cu pat matrimonial, 
sufragerie cu canapea, TV, 
frigider, telefon, internet. 

 
PREȚURI:  

• Masa: pensiune completa - 45 lei/zi/pers.  

• Tratament balnear: 30 lei/zi/pers. 
 

NOTĂ: Doua intrări pe zi/persoană la ștrandul hotelului în perioada 15.05 - 15.09 sau la bazin interior în 

perioada 15.09 -15.12.2019. La pachetul săptămânal de 5 zile (de luni pana vineri) tratamentul este 150 lei – 3 

proceduri/zi, consultația este inclusă și, obligatoriu, se va prezenta biletul de trimitere de la medicul de familie 

și cardul de sănătate.  
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Hotel PETROLUL*** -  EFORIE NORD 
 

 
Capacitate hotel: 316 locuri clasificate la 3* (158 camere) și 22 locuri clasificate la 2* (11 camere) 
 
Restaurante / Baruri: Restaurantul PETROLUL*** cu o capacitate de 338 locuri (modernizat integral) 

Tratamente balneare: Baza de tratament din cadrul hotelului PETROLUL este data în funcțiune în anul 2011 
și cuprinde cabinete și spatii pentru tratarea următoarelor afecțiuni: afecțiuni reumatismale și ale aparatului 
locomotor, afecțiuni ale sistemului nervos, afecțiuni ale aparatului cailor respiratorii, afecțiuni endocrine, 
afecțiuni dermatologice. 
 
Resurse naturale folosite: apa minerala din Lacul Techirghiol, nămol sapropelic din Lacul Techirghiol, apa 
sărata de mare. 
 
Proceduri majore: Bai de nămol, hidrokinetoterapie de grup în bazin cu apă sărata provenita din lacul 
Techirghiol, cataplasme cu nămol, cataplasme cu parafina, aerosoli cu apa sărata de mare, băi galvanice. 
 
Proceduri adiacente: drenaj limfatic, electroterapie (galvanizări, ionizări, curenți de joasă frecvență, curenți 
frecventa medie, magnetoterapie, ultrasunete), unde scurte, laser, kinetoterapie, masaj, băi de plante. 
 

Pachete Odihna  
Pentru sejururi de minim 3 nopți 

01.05-
31.05 

01.06-30.06 
16.09-31.10 

01.07-18.07 19.07-
31.08 

01.09-
15.09 

Cazare în DBL 3* modernizata integral (dotata cu TV, minibar, aer condiţionat) 

Cazare fără mic dejun 55 x x x x 

Cazare, masa pensiune completa meniu 
fix (intrare cu masa de Prânz) 

100 115 140 150 125 

Cazare, masa fisa cont 45 lei 100 115 140 x 125 

Cazare, mic dejun bufet, Prânz bufet 
(intrare cu masa de Prânz) 

x x x 170 x 

Supliment SINGLE 35 45 57 x 48 

Tratament persoane neasigurate* – 3 
proceduri/zi/persoana. Tratamentul se 
face de luni pana sâmbătă 

40 40 40 40 40 

*persoane care nu se prezinta cu bilet de trimitere și card de sănătate. 

 

• În perioada 19.07 - 31.08, micul dejun este în valoare de 25 lei/persoană și se va servi sub forma de 
bufet suedez (excepție pensiunea completă meniu fix); 

• În perioada 19.07 - 31.0,8 prânzul este în valoare de 45 lei/zi/persoană și se servește sub forma de 
bufet suedez (excepție pensiunea completă meniu fix); 

• În perioada 19.07-31.08 camerele nu se valorifica în regim single; 

• În cazuri speciale, când numărul turiștilor este redus sub 20 persoane, mesele tip bufet se vor servi 
sub forma de fișă cont; 
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• Suma alocată pentru masă, în cazul pachetelor cu fișă cont, se poate suplimenta; 

• Dacă se solicită meniu fix pentru copii de până la 12 ani, tariful este de 30 lei/zi/persoană. 
 

FACILITĂȚI PENTRU COPII (valabile doar pentru mesele bufet suedez): 

• Un copil cu vârsta cuprinsă între 0 – 5 ani are gratuitate la cazare cu mic dejun și acces gratuit la 
dejun bufet suedez (19.07- 31.08); 

• Pentru un copil cu vârsta cuprinsa între 5 – 10 ani se va achita 50% din valoarea micului dejun și 50% 
din valoarea prânzului (19.07-31.08).  

 
CAZARE 

• Un copil cu vârsta de până la 5 ani, însoțit de 2 adulți are gratuitate la cazare, fără pat suplimentar;  

• Pentru 2 copiii cu vârsta de până la 5 ani, însoțiți de 2 adulți , se va achita taxa de utilități de 10 lei/zi, 
fără pat suplimentar; 

• Pentru un copil cu vârsta mai mare de 5 ani, însoțit de doi adulți plătitori, se va încasa suma de 10 
lei/zi/persoana – taxa de utilități, fără acordarea de pat suplimentar; 

• Pentru doi copii cu vârste mai mare de 5 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 vârsta de până la 5 ani, se aplica tariful de camera single; 

• Patul suplimentar se taxează cu 25 lei/zi; 

• Nu se acceptă cazarea persoanelor însoțite de animale de companie. 
  

 

Pachete Tratament  
Pentru sejururi de minim 5 nopți 

01.05-
31.05 

01.06-30.06 
16.09-31.10 

01.07-
18.07 

19.07-
31.08 

01.09-
15.09 

Cazare în DBL 3* modernizata integral (dotata cu TV, minibar, aer condiţionat) 
Tarifele sunt valabile doar cu condiția prezentării biletului de trimitere de la medicul de familie și a 
cardului de sănătate 

Cazare, masa pensiune completa meniu 
fix (intrare cu masa de prânz), tratament 
3 proc/zi L-S  

100 115 140 150 125 

Cazare, masa fisa cont 45 lei, tratament 
3 proc/zi L-S  

100 115 140 x 125 

Cazare, mic dejun bufet, Prânz bufet 
(intrare cu masa de Prânz), tratament 3 
proc/zi L-S  

x x x 170 x 

Supliment SINGLE 35 45 57 x 48 
 
Pentru a beneficia de tratament conform ofertei, turistul trebuie să se prezinte cu biletul – tip de 

trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist și cardul de sănătate. În tariful pentru tratament sunt 
cuprinse doua consultații medicale (una la venire și una la plecare) și trei proceduri de tratament/zi/persoană. 
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OLIMP - COMPLEX PAM BEACH (FOST HOTEL MUNTENIA) 

 
      

VARIANTA 1 VARIANTA 2  
Valoare loc sejur 6 nopti inclusiv 

Prânzul în cont /LEI 
Valoare loc sejur 6 nopti inclusiv Prânz+cina 

în cont /LEI 

DATAINTRARII        

Cazare 
Masa 

(Prânz) 
Total Cazare 

Masa 
(Prânz+cina) 

Total 
 

1 2 3 4 5  

04.06.2019 360 250 610 360 400 760 

10.06.2019* 376 250 626 376 400 776 

16.06.2019 408 250 658 408 400 808 

22.06.2019 408 250 658 408 400 808 

28.06.2019* 512 250 762 512 400 912 

04.07.2019 564 250 814 564 400 964 

10.07,2019* 594 250 844 594 400 994 

16.07.2019 744 250 994 744 400 1144 

22.07.2019 744 250 994 744 400 1144 

28.07.2019 744 250 994 744 400 1144 

03.08.2019 744 250 994 744 400 1144 

09.08.2019 744 250 994 744 400 1144 

15.08.2019 744 250 994 744 400 1144 

21.08.2019* 632 250 882 632 400 1032 

27.08.2019* 384 250 634 384 400 784 

02.09.2019 360 250 610 360 400 760 

08.09.2019 360 250 610 360 400 760 

14.09.2019 360 250 610 360 400 760 
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