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Oferta odihna- 2018 
Hotel PETROLUL*** - EFORIE NORD 

 

        Lei/pers 

Data 

intrare 

5 nopți 6 nopți 7 nopți 

17.06 475 570 665 

24.06 475 570 665 

01.07 550 660 770 

08.07 590 720 850 

15.07 650 780 910 

22.07 770 930 1090 

29.07 800 960 1120 

05.08 800 960 1120 

12.08 800 960 1120 

19.08 700 810 920 

26.08 550 660 770 

 

Tariful include:  

- cazare (loc in dubla modernizata si demipensiune – mic dejun si pranz); 

- in perioada 11.07-21.08 micul dejun este buffet suedez, iar in celelalte perioade 

variante de meniu fix;  

- in perioada 23.07-21.08 pranzul este în sistem buffet suedez, in celelalte perioade fisa 

cont (30 lei/zi/pers) 

 

FACILITĂȚI  PENTRU COPII  (pentru bufet suedez): 

 Un copil cu vârsta cuprinsa intre 0 – 5  ani are gratuitate la cazare cu mic dejun 

(11.07- 21.08) si acces gratuit la dejun bufet suedez (23.07- 21.08); 

 Un copil cu varsta cuprinsa intre 5 – 12 ani achita 50% din valoarea micului dejun 

(11.07- 21.08) si 50%  din valoarea pranzului (23.07-21.08) ;  

 

CAZARE 

 Pentru un  copil cu varsta mai mare de 5 ani, insotit de doi adulti platitori, se va incasa 

suma de 10 lei/zi/persoana – taxa de utilitati, fara acordarea de pat suplimentar; 

 Copiii peste 12 ani se considera adulti si se taxeaza ca atare; 

 Pentru doi copii cu varste de pana la 12 ani, se va asigura  pat suplimentar contracost, 

sau se va achita taxa de 10 lei/copil, fara pat suplimentar;  
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 Pentru un adult insotit de un copil cu varsta de pana la 5 ani, se aplica tariful de 

camera single; 

 Patul suplimentar se taxeaza cu 25 lei/zi. 

 Nu se accepta cazarea persoanelor insotite de animale de companie. 

 

Oferta tratament -2018 
Hotel PETROLUL*** - EFORIE NORD 

 
Capacitatehotel:316 locuri clasificate la 3* (158 camere) si 22 locuri clasificate la 
2* (11 camere). Toate camerele sunt dotate cu TV, minibar, aer conditionat. 
Camerele modernizate au fost renovate integral in perioada 2017-2018. 
Restaurante/Baruri: Restaurantul PETROLUL *** cu o capacitate de 338 locuri 
(modernizat integral in anul 2010). 
Tratamente balneare: Baza de tratament din cadrul hotelului PETROLUL este data 
in functiune in  anul 2011 si cuprinde cabinete si spatii pentru tratarea urmatoarelor 
afectiuni: afectiuni reumatismale si ale aparatului locomotor, afectiuni ale sistemului 
nervos, afectiuni ale aparatului cailor respiratorii, afectiuni endocrine, afectiuni 
dermatologice. 
Resurse naturale folosite: apa minerala din Lacul Techirghiol, namol sapropelic din 
Lacul Techirghiol, apa sarata de mare. 
Proceduri majore:Bai de namol, hidrokinetoterapie de grup in bazin cu apa sarata 
provenita din lacul Techirghiol, cataplasme cu namol, cataplasme cu parafina, 
aerosoli cu apa sarata cu apa sarata de mare, bai galvanice. 
Proceduri adiacente: drenaj limfatic, electroterapie (galvanizari, ionizari, curenti 
de joasa frecventa, curenti frecventa medie, magnetoterapie, ultrasunete), unde 
scurte, laser, kinetoterapie, masaj,  bai de plante. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Serii  6 nopti (lei/pers) 

Date 
intrare 

Date 
iesire 

Loc in camera modernizata Loc in camera standard 

17 iunie 23 iunie 600 570 

24 iunie 30 iunie 600 570 

01 iulie 07 iulie 750 690 

08 iulie 14 iulie 750 690 

15 iulie 21 iulie 750 690 

22 iulie 28 iulie 800 740 

29 iulie 04 august 810 750 

05 august 11 august 810 750 

12 august 18 august 810 750 

19 august 25 august 780 720 

26 august 01 sept 750 690 

02 sept 08 sept 600 570 



 Serii  7 nopti (lei/pers) 

Date 
intrare 

Date iesire Loc in camera modernizata Loc in camera standard 

17 iunie 24 iunie 700 665 

24 iunie 01 iulie 700 665 

01 iulie 08 iulie 875 805 

08 iulie 15 iulie 875 805 

15 iulie 22 iulie 875 805 

22 iulie 29 iulie 935 865 

29 iulie 05 august 945 875 

05 august 12 august 945 875 

12 august 19 august 945 875 

19 august 26 august 905 835 

26 august 02 sept 850 785 

02 sept 09 sept 700 665 

Pacheteleinclud: cazare  , masa pensiune completă, meniu fix si tratament 3 
proceduri/zi/pers, de lunipanavineri . 
Pentru a beneficia de oferta, turistii trebuie sa se prezinte cu biletul de trimitere de la 
medicul de familie sau specialist si cardul de sanatate. 

Facilitati copii: 

 Pentru un  copil cu varsta mai mare de 5 ani, insotit de doi adulti platitori, se va 
incasa suma de 10 lei/zi/persoana – taxa de utilitati, fara acordarea de pat 
suplimentar; 

 Copiii cu varsta sub 5 ani , beneficiaza de gratuitate la cazare (fara pat 
suplimentar); 

 Copiii peste 12 ani se considera adulti si se taxeaza ca atare; 

 Pentru doi copii cu varste de pana la 12 ani, se va asigura  pat suplimentar 
contra cost, sau se va achita taxa de 10 lei/copil, fara pat suplimentar;  

 Pentru un adult insotit de un copil cu varsta de pana la 5 ani, se aplica tariful 
de camera single; 

 Patul suplimentar se taxeaza cu 25 lei/zi. 

 Nu se accepta cazarea persoanelor insotite de animale de companie. 

 Pentru copiii de pana la 12 ani, se poate opta pentru pensiune complete 
meniu fix  (gramaje ptr. copii) de 30 lei/zi/copil. 

RELAȚII: Prof. IRIMIA DUMITRU 

Telefon: 0728236961;  0743760230 

E- mail: irimia.dumitru@yahoo.com 

 Serii  10 nopti (lei/pers) 

Date 
intrare 

Date iesire Loc in camera 
modernizata 

Loc in camera standard 

17 iunie 27 iunie 1000 950 

27 iunie 07 iulie 1150 1070 

08 iulie 18 iulie 1250 1150 

18 iulie 28 iulie 1300 1200 

29 iulie 08 august 1350 1250 

08 august 18 august 1350 1250 

19 august 29 august 1280 1180 

29 august 08 septembrie 1075 1010 


