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AMARA – Hotel LEBĂDA ** 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

SERVICII CU PLATĂ OFERITE TURIȘTILOR 

Acces fax și internet 10 lei/oră 
Masaj corporal parțial 20 lei/ședință 
Masaj corporal total 50 lei/ședință 
Curațata, spălat, călcat obiecte personale 10 lei/kg. 
Gimnastică medicală 50 lei/ședință 

Asistență medicală 40 lei/consultație 
Închiriere frigider 4 lei/zi 
Închiriere șezlong plajă 10 lei/zi 
Sală de conferințe 350 lei/8 ore 

 
FACILITĂȚI LA CAZARE PENTRU COPII: Pentru copii cu vârsta până la 12 ani se asigură, la cerere, pat suplimentar, tariful reprezentând 50% din tariful locului de cazare; 
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CĂCIULATA – Hotel TRAIAN ** 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

 Valoarea micului  dejun = 15 lei/zi/pers.(barem minim).  

 Cura de ape este gratuită  la toate izvoarele de apă minerală aflate în întreaga staţiune Căciulata, fără ca turiştii să plătească vreo taxă de acces la aceste izvoare sau să le fie limitat consumul de 
ape minerale terapeutice. Sâmbătă şi duminică se asigură cură gratuită de ape minerale la toate izvoarele aflate în staţiune. 

 Facilităţi la cazare pentru copii:  
o gratuit pentru copii cu vârstă cuprinsă între 1 şi 7 ani; 
o 50% din tariful de cazare (se asigură pat pliant) pentru copii cu vârstă cuprinsă între 7 şi 14 ani; 
o pentru copii cu vârsta mai mare de 14 ani se percepe tarif normal de cazare. 

 Pentru efectuarea tratamentului, turiştii sunt rugaţi să prezinte cu ocazia consultaţiei iniţiale, BILETUL DE TRIMITERE (formular cu regim special, unic pe ţară, întocmit în 3 exemplare), bilet de 
trimitere eliberat, fie de medicul de familie al turistului fie de un medic specialist, cu menţiunea „Se recomandă cură balneară în staţiunea Căciulata ”. 

 Taxa de şedere în staţiune se va încasa conform hotărârii Consiliului Local Călimaneşti, direct la recepţia hotelului cu ocazia cazării. 
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CĂCIULATA – Vila FLORA ** 

 
 Valoarea micului  dejun = 15 lei/zi/pers.(barem minim).  

 Cura de ape este gratuită  la toate izvoarele de apă minerală aflate în întreaga staţiune Căciulata, fără ca turiştii să plătească vreo taxă de acces la aceste izvoare sau să le fie limitat consumul de 
ape minerale terapeutice. Sâmbătă şi duminică se asigură cură gratuită de ape minerale la toate izvoarele aflate în staţiune. 

 Facilităţi la cazare pentru copii:  
o gratuit pentru copii cu vârstă cuprinsă între 1 şi 7 ani; 
o 50% din tariful de cazare (se asigură pat pliant) pentru copii cu vârstă cuprinsă între 7 şi 14 ani; 
o pentru copii cu vârsta mai mare de 14 ani se percepe tarif normal de cazare. 

 Pentru efectuarea tratamentului, turiştii sunt rugaţi să prezinte cu ocazia consultaţiei iniţiale, BILETUL DE TRIMITERE (formular cu regim special, unic pe ţară, întocmit în 3 exemplare), bilet de 
trimitere eliberat, fie de medicul de familie al turistului fie de un medic specialist, cu menţiunea „Se recomandă cură balneară în staţiunea Căciulata ”. 

 Taxa de şedere în staţiune se va încasa conform hotărârii Consiliului Local Călimaneşti, direct la recepţia hotelului cu ocazia cazării. 
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COVASNA – Hotel MONTANA** 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

 

FACILITĂȚI LA CAZARE PENTRU COPII 

 Copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și 50% reducere din tariful unui loc în cameră dublă dacă solicită pat suplimentar. 

 Serviciile de masă solicitate pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 12 ani vor fi achitate la recepția hotelului. 
SERVICII CU PLATĂ OFERITE TURIȘTILOR: servicii telefonice,; vânzări de mărfuri, articole de strictă necesitate; spălat, curățat, călcat; reparat îmbrăcăminte și lenjerie; parcare. 
SERVICII FĂRĂ PLATĂ ACORDATE TURIȘTILOR: informarea privind prestarea unor servicii, orarul mijloacelor de transport, spectacole, starea vremii; încărcarea, descărcarea și transportul bagajelor; 
trezirea clienților la ora solicitată; obținerea legăturilor telefonice; păstrarea obiectelor de valoare; transmiterea de mesaje, predarea corespondenței clienților; acordarea de medicamente și materiale 
sanitare în cadrul primului ajutor în caz de accidente; păstrarea bagajelor, comenzi taximetre; expedierea prin retur la domiciliu a corespondenței sosite după plecarea clienților.    
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EFORIE NORD – Hotel TRAIAN** 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

Tariful pentru mic dejun = 14 lei/zi/pers. – inclus în tariful de cazare 
Taxa hotelieră (5% din valoarea primei nopți de cazare/pers.) este achitată de către turiști la recepția hotelului. 
FACILITĂȚI LA CAZARE PENTRU COPII 

 Copiii cu vârsta până la 2 ani – nu au servicii plătite; 

 Copiii cu vîrsta între 2 și 12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și 50% reducere din tariful unui loc în cameră dublă dacă solicită pat suplimentar; 

 În cazul în care se solicită servicii de masă pentru copii, acestea vor fi achitate integral la recepția hotelului. 
În situații excepționale și numai cu acordul scris al sucursalei se vor elibera bilete în regim single și / sau pentru apartamente. 
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EFORIE NORD – Hotel PETROLUL** 
Corp A 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

Tariful pentru mic dejun = 14 lei/zi/pers. – inclus în tariful de cazare 
Taxa hotelieră (5% din valoarea primei nopți de cazare/pers.) este achitată de către turiști la recepția hotelului. 
FACILITĂȚI LA CAZARE PENTRU COPII: 

 Copiii cu vârsta până la 2 ani – nu au servicii plătite; 

 Copiii cu vîrsta între 2 și 12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și 50% reducere din tariful unui loc în cameră dublă dacă solicită pat suplimentar; 

 În cazul în care se solicită servicii de masă pentru copii, acestea vor fi achitate integral la recepția hotelului. 
În situații excepționale și numai cu acordul scris al sucursalei se vor elibera bilete în regim single și / sau pentru apartamente. 
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BĂILE FELIX – Hotel PADIŞ ** (Corp B + C) 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

 
FACILITĂȚI LA CAZARE PENTRU COPII: 

 copiii cu vârsta până la 2 ani – nu au servicii plătite; 

 copiii cu vârsta între 2 -12 ani au gratuitate la cazare (hotelul NU dispune de paturi suplimentare); 

 serviciile de masă pentru copii se vor achita integral. 
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 BĂILE FELIX – Hotel PADIŞ * (Corp A) 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

 
FACILITĂȚI LA CAZARE PENTRU COPII: 

 copiii cu vârsta până la 2 ani – nu au servicii plătite; 

 copiii cu vârsta între 2 -12 ani au gratuitate la cazare (hotelul NU dispune de paturi suplimentare); 

 serviciile de masă pentru copii se vor achita integral. 
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BĂILE FELIX – Hotel MUNCEL **  
 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

 
Micul dejun = 10 lei/zi/ persoană – inclus în tariful de cazare 

 
FACILITĂȚI LA CAZARE PENTRU COPII: 

 copiii cu vârsta până la 2 ani – nu au servicii plătite; 

 copiii cu vârsta între 2 -12 ani au gratuitate la cazare (hotelul NU dispune de paturi suplimentare); 

 serviciile de masă pentru copii se vor achita integral. 
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BĂILE GOVORA – Hotel OLTENIA**/*** 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

 Turiștii cazațI în corpul A în camere duble pot beneficia de masă la Restaurantul OLTENIA în funcție de numărul de locuri disponibile; 

 Turiștii cazați în garsoniere și apartamente vor beneficia de meniu a la carte, pe baza de fișă cont la Restaurantul OLTENIA ; 

 Copiii cu varsta peste 14 ani cazati impreuna cu parintii in Corpul A (camere duble) beneficiaza de o reducere de 50% a tarifului de cazare pentru un loc în cameră dublă. 
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BĂILE HERCULANE – Hotel DACIA** 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

 
FACILITĂŢI PENTRU COPII 

 Copiii cu vârsta până la 2 ani – nu au servicii plătite; 
 Copiii cu vârsta cuprinsă între 2 – 12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și 50% reducere din tariful unui loc în cameră dublă dacă solicită pat suplimentar. 
 Serviciile de masă solicitate de către părinți pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2 – 12 ani se vor achita la recepția hotelului. 
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BĂILE HERCULANE – Hotel DOMOGLED** 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

 
FACILITĂŢI PENTRU COPII 

 Copiii cu vârsta până la 2 ani – nu au servicii plătite; 
 Copiii cu vârsta cuprinsă între 2 – 12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și 50% reducere din tariful unui loc în cameră dublă dacă solicită pat suplimentar. 
 Serviciile de masă solicitate de către părinți pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2 – 12 ani se vor achita la recepția hotelului. 
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OCNA ŞUGATAG – Hotel CRĂIASCA** 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

 
FACILITĂŢI PENTRU COPII 

 Copiii cu vârsta până la 2 ani – nu au servicii plătite; 
 Copiii cu vârsta cuprinsă între 2 – 12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și 50% reducere din tariful unui loc în cameră dublă dacă solicită pat suplimentar. 
 Serviciile de masă solicitate de către părinți pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2 – 12 ani se vor achita la recepția hotelului. 
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BĂILE OLĂNEȘTI – Hotel PARÂNG** 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

 
SERVICII CU PLATĂ OFERITE TURIȘTILOR:  

 pat pliant – 15  lei/zi;  

 închiriere frigider – 3 lei/zi;  

 masă pentru copii cu vârsta până la 10 ani – 18 lei/zi/pers/  
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SÂNGEORZ BĂI – Hotel SOMEȘUL** 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

 
FACILITĂȚI LA CAZARE PENTRU COPII: 

 Pentru copiii de până la 12 ani se acordă gratuitate la cazare, în cazul în care nu se solicită pat suplimentar. 
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SLĂNIC MOLDOVA – Hotel VENUS** 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

 
FACILITĂŢI PENTRU COPII 

 Copiii cu vârsta până la 2 ani – nu au servicii plătite; 
 Copiii cu vârsta cuprinsă între 2 – 12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și 50% reducere din tariful unui loc în cameră dublă dacă solicită pat suplimentar. 
 Serviciile de masă solicitate de către părinți pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2 – 12 ani se vor achita la recepția hotelului. 
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VATRA DORNEI – Vila OZON** 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

 
FACILITĂȚI LA CAZARE PENTRU COPII 

 copiii cu vârsta până la 2 ani – nu au servicii plătite;  

 copiii cu vârsta între 2 - 12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și 50% reducere dacă solicită pat suplimentar;  

 serviciile de masă solicitate de către părinți pentru copii cu vîrsta cuprinsă între 2 și 12 ani vor fi achitate la recepția hotelului. 

Taxa de stațiune (3% din valoarea primei nopți de cazare) se achită de către turiști la recepție. 
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VATRA DORNEI – Vila SUHARD** 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

 
FACILITĂȚI LA CAZARE PENTRU COPII 

 copiii cu vârsta până la 2 ani – nu au servicii plătite;  

 copiii cu vârsta între 2 - 12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și 50% reducere dacă solicită pat suplimentar;  

 serviciile de masă solicitate de către părinți pentru copii cu vîrsta cuprinsă între 2 și 12 ani vor fi achitate la recepția hotelului. 

Taxa de stațiune (3% din valoarea primei nopți de cazare) se achită de către turiști la recepție. 
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VATRA DORNEI – Vila PÂRTIEI* 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

 
FACILITĂȚI LA CAZARE PENTRU COPII 

 copiii cu vârsta până la 2 ani – nu au servicii plătite;  

 copiii cu vârsta între 2 - 12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar și 50% reducere dacă solicită pat suplimentar;  

 serviciile de masă solicitate de către părinți pentru copii cu vîrsta cuprinsă între 2 și 12 ani vor fi achitate la recepția hotelului. 

Taxa de stațiune (3% din valoarea primei nopți de cazare) se achită de către turiști la recepție. 
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 VOINEASA – Hotel LOTRU** 

 
Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă. 

SERVICII CU PLATĂ OFERITE TURIȘTILOR: vânzări de ilustrate, produse cosmetice și alimentare; excursii cu autocarul; sală de spectacole și cinema; discotecă ultramodernă cu 150 de locuri; închirieri 
jocuri distractive (rummy, șah, table); biliard; cofetărie; bar; grădină de vară; farmacie.  
SERVICII FĂRĂ PLATĂ ACORDATE TURIȘTILOR: furnizarea de informații turistice; drumeții cu ghid pe trasee montane marcate; foc de tabără; transmiterea de mesaje; păstrarea valorilor la recepție; 
primirea și distribuirea corespondenței; păstrarea obiectelor uitate; trezirea turiștilor la cerere; săli pentru studiu sau alte activități; bibliotecă dotată cu fond de carte diversificat; terenuri de sport; parcare; 
asistență medicală de urgență prin baza proprie de tratament.    



SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ,,SPIRU HARET,, DOLJ 

AFILIAT LA FEDERAŢIA SINDICATELOR  DIN 

ÎNVĂŢĂMÂNT ,,SPIRU HARET,, 
           CRAIOVA – 1100 , Str. Ioan Maiorescu Nr.6; Telefon/Fax : 0351/43.10.90 ; 0251/41.82.17 

 

 

 

OFERTĂ ORGANIZATII SINDICALE – SEZON ESTIVAL 2010 

 

 

  
 


