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Baile Felix 

HOTEL:  President 4 * 

Statiune: Baile Felix 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-01.12 
 

 CAMERE 

SUPERIOARE 

CAMERE 

STANDARD 

MANSARDA 

Sejur 2 nopti 750 LEI/pers 700 LEI/pers 650 LEI/pers 

Pachetul de servicii cuprinde: cazare, masa (pensiune completa bufet la mic dejun, pranz si 
cina in fiecare zi a sejurului, EXCLUSIV bauturi alcoolice), loc in camera dubla. Cina festiva cu 
tematica Unirea, band si invitat special. In cadrul mesei festive sunt incluse si bauturile. 

Facilitati/gratuitati: piscina interioara/exterioara cu apa termala, jacuzzi, sauna umeda, 
sauna uscata, baza sportiva (terenuri de tenis, fotbal), internet gratuit, parcare. 

 
Oferta speciala: 
Clientii cu pachet de 1 Decembrie cazati in Hotel President**** vor beneficia o reducere de 

25% din tariful de acces la Aqua Park + 1 voucher de acces gratuit 1 zi in Aqua Park. 
 

Pachete copii 
 In cadrul Hotelului President**** suntem incantati sa va intampinam impreuna cu    micutii 

nostri oaspeti. In functie de varsta si serviciile accesate, costul cand calatoriti cu un copil este: 
 0 – 3 ani gratuit cazare si masa (fara pat suplimentar). Din cauza unui numar limitat de 

patuturi, va rugam sa verificati disponibilitatea acestora in momentul rezervarii.  
 4 – 6 ani gratuit cazare (fara pat suplimentar). Supliment masa pensiune completa – 60 

lei/zi. 
 7 – 14 ani, tarifele sunt urmatoarele:  

Sejur 2 zile   350 lei/sejur/copil 
- Peste 14 ani se percepe tarif de adult. 
 
Tariful include pat suplimentar / canapea extensibila in camera, serviciu de masa sub forma de 

bufet la toate mesele. 
Va rugam sa ne comunicati in momentul achizitionarii pachetului de 1 Decembrie a prezentei 

copiilor. In caz de necomunicare, riscati sa nu va putem pune la dispozitie patuturi/paturi suplimentare, 
datorita necunoasterii acestei nevoi. 

 

Aqua President este deschis tot timpul anului, functionand cu apa termala, care are o 

temperatura de 37 grade Celsius. Program de functionare pana la ora 21 in timpul saptamanii si ora 

22 in week-end. 

    

 

 Info Hotel:   
 

 

 

 

Situare: Hotelul President 4* este situat  in statiunea Baile Felix, la liziera padurii intr-un cadru natural 

deosebit. 

http://www.sinditour.ro/
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Hotelul President va pune la dispozitie 104 de camere, din care 6 sunt apartamente. 56 de camere si 4 

apartamente sunt situate in aripa noua a complexului finalizata in luna iunie 2011 intr-un cadru modern 

si elegant. 81 dintre camere dispun de balcoane orientate fie spre padure, fie spre curtea complexului. 

Complexul President este un cadru perfect atat pentru un concediu cu familia cat si pentru organizarea 

de conferinte, team-building-uri sau chiar evenimente festive (nunti, botezuri, zile onomastice, etc.).  

 In cadrul centrului de sanatate a Hotelului President, personalul medical de specialitate va pune la 

dispozitie urmatoarele tratamente: electroterapie, unde scurte, ultrasonoterapie, laserterapia, 

magnetoterapie, masaj terapeutic, termoterapie, hidroterapie, kinetoterapie, elongatii.  

 

Situata exact in spatele hotelului este padurea Felix, ce se intide pe cateva zeci de hectare, brazdata de 

alei pe care va veti putea plimba sau practica trekking-ul. 

Padurea gazduieste si o pista de zgura pentru jogging si reprezinta locul ideal unde se pot organiza 

activitati recreative. 

 

Restaurant: Restaurantul ofera preparate din bucataria internationala si are o terasa de vara traditionala. 

Sala de conferinte: 4 sali de conferinta de diverse capacitati, intre 20 si 350 persoane. 

Servicii fara plata: parcare, internet. 

Servicii cu plata:masaj, biliard, echitatie, tenis de masa. 

Facilitati copii: Copiii cu varsta cuprinsa intre 0 si 7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, fara pat 

suplimentar. 

 

Animale de companie: Nu este permis accesul cu animale de companie. 

 

Atractii in zona: Dealul Somneu, Rezervatia Naturala Paraul Peta, Lacul cu Nuferi. 
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HOTEL:  President SPA  4 * 

Statiune: Baile Felix 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-01.12 
 

 CAMERE 

SUPERIOARE 

Sejur 2 nopti 750 LEI/pers 

Pachetul de servicii cuprinde: cazare, masa (pensiune completa bufet suedez la mic 

dejun, pranz si cina pe durata sejurului, EXCLUSIV bauturi alcoolice), loc in camera 

dubla. Cina festiva cu program special cu tematica Unirea, invitat special si band. In 

cadrul mesei festive sunt incluse si bauturile. 

 

Facilitati/gratuitati: piscine interioare/exterioare cu apa termala, jacuzzi, saune 

umede, saune uscate, baza sportiva (terenuri de tenis, fotbal), internet gratuit, parcare. 

Oferta speciala: 

Clientii cu pachet de 1 Decembrie cazati in Hotel President Spa**** beneficiaza de 

acces gratuit in cadrul Aqua Park-ului pe toata perioada sejurului. 

 

Pachete copii 
 In cadrul Hotel President Spa**** suntem incantati sa va intampinam impreuna cu 

micutii nostri oaspeti. In functie de varsta si serviciile accesate, costul cand calatoriti cu un 

copil este: 

 0 – 3 ani gratuit cazare si masa (fara pat suplimentar). Din cauza unui numar 

limitat de patuturi, va rugam sa verificati disponibilitatea acestora in momentul 

rezervarii.  

 4 – 6 ani gratuit cazare (fara pat suplimentar). Supliment masa pensiune completa 

– 60 lei/zi. 

 7 – 14 ani, tarifele sunt urmatoarele:  

Sejur 2 zile   350 lei/sejur/copil 
 Peste 14 ani se percepe tarif de adult. 

 

Tariful include pat suplimentar/canapea extensibila in camera, serviciu de masa sub 

forma de bufet la toate mesele, cadouri pentru copii. 

 

Va rugam sa ne comunicati in momentul achizitionarii pachetului de servicii, 

prezenta copiilor. In caz de necomunicare, riscati sa nu va putem pune la dispozitie 

patuturi/paturi suplimentare, datorita necunoasterii acestei nevoi. 

 

 Aqua President este deschis tot timpul anului, functionand cu apa termala, care are o temperatura de 37 

grade Celsius. Program de functionare pana la ora 21 in timpul saptamanii si ora 22 in week-end. 
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 Info Hotel:   
Hotel President SPA 4* este amplasat in Baile Felix, comuna Sanmartin, DE79 ORADEA-DEVA, 

km. 10 (800 m de centru statiunii. 

 

Facilitati generale hotel: restaurant (masa se serveste la restaurantul Aqua President), parcare proprie 

pazita, loc de joaca pentru copii, internet 

 

Camere: 50 camere din care 45 duble si 5 apartamente dotate cu A/C, TV si minibar. 

 

Dotari camere:aer conditionat -climatizare, TV -smart, minibar, seif, baie cu dus, balcon, internet, 

uscator de par. 

 

Facilitati SPA: piscina interioara si una exterioara cu bar integrat, ambele cu apa termala, o zona 

dedicata pentru servicii SPA, sauna, jacuzzi, salon de masaj, salon de cosmetica si 

manichiura/pedichiura. 

 

Servicii masa:Turistii cazati in cadrul hotelului, vor servi mesele in cadrul restaurantului 

AquaPresident. Restaurantul ofera intr-o ambianta placuta preparate culinare delicioase, din bucataria 

romaneasca si internationala. 
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HOTEL:  Aqua President 3 * 

 Statiune: Baile Felix 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-01.12 
 

 CAMERE  SUPERIOARE CAMERE  STANDARD          

Sejur 2 nopti 700 LEI/pers             650 LEI/pers 

Pachetul de servicii cuprinde: cazare, masa (pensiune completa bufet suedez la 

mic dejun, pranz si cina pe durata sejurului, EXCLUSIV bauturi alcoolice), loc in 

camera dubla. Cina festiva cu program special cu tematica Unirea, invitat special si 

band. In cadrul mesei festive sunt incluse si bauturile. 

 

Facilitati/gratuitati: piscine interioare/exterioare cu apa termala, jacuzzi, saune 

umede, saune uscate, baza sportiva (terenuri de tenis, fotbal), internet gratuit, parcare. 

 

Oferta speciala: 

Clientii cu pachet de 1 Decembrie cazati in Hotel Aqua President**** beneficiaza 

de acces gratuit in cadrul Aqua Park-ului pe toata perioada sejurului. 

 

 

Pachete copii  
 In cadrul Hotel Aqua President**** suntem incantati sa va intampinam impreuna 

cu micutii nostri oaspeti. In functie de varsta si serviciile accesate, costul cand calatoriti 

cu un copil este: 

 0 – 3 ani gratuit cazare si masa (fara pat suplimentar). Din cauza unui numar 

limitat de patuturi, va rugam sa verificati disponibilitatea acestora in momentul 

rezervarii.  

 4 – 6 ani gratuit cazare (fara pat suplimentar). Supliment masa pensiune 

completa – 60 lei/zi. 

 7 – 14 ani, tarifele sunt urmatoarele:  

Sejur 2 zile   350 lei/sejur/copil 
 Peste 14 ani se percepe tarif de adult. 

 

Tariful include pat suplimentar/canapea extensibila in camera, serviciu de masa 

sub forma de bufet la toate mesele, cadouri pentru copii. 

 

Va rugam sa ne comunicati in momentul achizitionarii pachetului de servicii, 

prezenta copiilor. In caz de necomunicare, riscati sa nu va putem pune la dispozitie 

patuturi/paturi suplimentare, datorita necunoasterii acestei nevoi. 

 

Aqua President este deschis tot timpul anului, functionand cu apa termala, care are o temperatura de 37 

grade Celsius. Program de functionare pana la ora 21 in timpul saptamanii si ora 22 in week-end. 
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Info Hotel:   
FacilitatiHotel Aqua President 4*-Baile Felix dispune de urmatoarele facilitati: piscina in aer liber -5 

piscine exterioare, piscina acoperita -13 piscine interioare, piscina cu apa termala, SPA -masaj, bazin 

cu valuri, grota mediteraneeana, zona de relaxare si linistire, sauna turceasca, sauna finlandeza , teren 

sport mixt -minifotbal, squash, sala fitness, VIP area. Folosirea saunelor in cadrul Aqua Park-ului este 

gratuita. 

 Sauna finlandeza este o odaie mica supraincalzita (70°C - 90°), prevazuta cu banci, ea este alaturi de 

mai multe bazine. Sauna poate fi folosita ca sauna cu aer uscat sau sauna cu vapori care pot sa contina 

extracte diferite. Sauna are un efect de calire a organismului contra racelii, sau de ameliorare a unor 

tulburari neurovegetative. Ridicarea temperaturii corporale pana la 39° C, are un efect asemanator cu 

cel al starilor febrile, stare in care sunt omorati agentii patogeni care nu pot suporta temperaturi peste 

37° C. Corpul supraincalzit din sauna, vine in contact cu o baie rece, care are un efect de relaxare a 

musculaturii, scaderea tensiunii sanguine, activare a circulatiei sangelui, sistemului imunitar, respiratiei 

si schimburilor de substante cu eliminarea de substante nocive din organism prin transpiratie.  

Sauna turceasca sau hamam-ul modern este o incapere spatioasa cu lumina slaba. Plafonul este in 

formAƒ de cupola cu sistem de iluminat incorporat sau panouri din sticla. Podeaua si peretii hamam-

ului sunt incalziti, de asemenea si bancile. De obicei incaperea este finisata cu pietre, marmura, 

ceramica sau mozaic de sticla. In Hamam incalzirea se produce la o temperatura de 50°C cu umiditate 

ridicatata 70 - 90 %. Corpul transpira abundent si este pregatit pentru masaj. 

Baile turcesti au avut cel mai mare succes in epoca Victoriana si au reprezentat un factor foarte 

important in viata oamenilor din Orientul Mijlociu, fiind nu numai un loc de curatare si relaxare ci si 

unul de socializare si curatare ritualica, de purificare a sufletului. Baia turceasca ajuta la eliminarea 

toxinelor din organism prin racirea si incalzirea controlata a sangelui. Hamam-urile dau o stare de bine, 

de relaxare, dilata porii si lasa o piele mai frumoasa, mai luminoasa si mai elastica. 

 

CamereHotel Aqua President 4*-Baile Felix dispune de 28 de camere dotate cu aer conditionat 

(climatizare centrala), TV, minibar, baie cu dus, uscator de par. In suprafata de circa 25 mp, dispun de 

loc de cazare pentru 2 persoane, aer conditionat, minibar, TV LCD, baie cu dus. Se poate introduce 

maxim un pat suplimentar rabatabil (recomandabil pentru copii de pana in 12 ani. Camere spatioase, cu 

suprafete de circa 41 mp, dotate cu un pat matrimonial si o canapea extensibila, pot acomoda in conditii 

de confort 2 adulti si 2 copii. Se poate introduce maxim un pat suplimentar rabatabil (recomandabil 

pentru copii de pana in 12 ani). Dispun de cada / dus, TV LCD, aer conditionat, minibar. 
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Baile 1 Mai 

HOTEL: Perla 3* 

Statiune: Baile 1 Mai, jud. Bihor 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-01.12 

 

 tarif: 490 lei /persoană  în cameră dublă 

 tarif: 556 lei/ cameră dublă în regim single 
 
PACHETUL CONȚINE 

 CAZARE: 2 nopți / 3 zile, în cameră dublă matrimonială / twin 

Camerele sunt prevăzute cu: aer condiționat / încălzire, TV cablu, internet, telefon, minibar, baie / 

cabină duș, uscător de păr, halate baie. Parcarea este supravegheată video, recepția funcționează 

non-stop, hotelul și centrul de tratament dispun de lift și rampă pentru accesul persoanelor cu 

dizabilitați. 

 

MASA: 

• Întâmpinarea oaspeţilor în mod tradiţional; 

• Micul dejun se serveşte în sistem bufet suedez; 

• Cină in data de 30.11.2019 (meniu prestabilit), program artistic, DJ; 

DIVERTISMENT: 

• Acces la bazine cu apă termală (interior şi exterior), bazin semiolimpic, 2 jacuzzi, o saună turcească (umedă), o saună finlandeză (uscată), sală de 

fitness; 

• Aqua gym – zilnic 

PROCEDURI SPA: 

• Pentru doamna: o impachetare cu parafango / sejur 

• Pentru domn: un drenaj limfatic / sejur 

 

NOTĂ: 

• Copii 0 – până la 6 ani gratuit (fără pat suplimentar şi mic dejun ); 

• Copii 6 – până la 14 ani tariful este de 40 lei / noapte se oferă pat suplimentar şi este inclus mic dejun şi 

acces la bazinele cu apă termală; 

• De la 14 ani se percepe tarif de adult. 

• Camerele duble matrimoniale / twin cu balcon sunt limitate ca şi număr şi se oferă în limita 

disponibilităţii; 

• Într-o cameră se pot caza maxim 2 adulţi şi un copil, iar în apartament se pot caza maxim 3 persoane 

adulte sau 2 adulţi şi 2 copii. 

• Tarifele afişate sunt exprimate in „lei” şi includ „TVA”. 

• în camera de hotel Fumatul este strict interzis !!! 
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Baile Herculane 

HOTEL: Afrodita Resort & SPA 4* 

 Statiune: Baile Herculane 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-01.12 

 
 loc în 

apartament  

 loc in 

family  

 loc în 

dublă 

****  

 loc în 

dublă 

***  

 single 

****  

 copil 5-

11,99 ani 

fără pat 

suplimentar  

 copil 5-11,99 

ani cu pat 

suplimentar  

Tarif ron  RON     

1.170 

 RON      

1.040 

 RON     

840 

 RON       

805 

 RON   

990 

 RON       

300 

 RON         

  399 
 

 Cazare 2 nopți 

 Cina în sistem bufet suedez – 29.11.2019 

 Petrecere la piscină – 29.11.2019 

 Mic dejun în sistem bufet suedez – 30.11.2019 

 Prânz tematic pe terasa hotelului – 30.11.2019 

 Cina festivă în sistem bufet suedez – 30.11.2019 

 Mic dejun în sistem bufet suedez – 01.12.2019 

 Acces GRATUIT la Herculum Spa 

 *Copiii 0-11,99 ani – fără pat suplimentar, fără loc în restaurant la mesele festive 

 **Copiii 5-12 ani – cu pat suplimentar, cu loc în restaurant la mesele festive 

 copiii nedeclarati achita la receptie tarif de adult, in limita disponibilitatii, indiferent de varsta. 

In cazul situatiilor neplacute create de copiii nedeclarati , resortul isi rezerva dreptul de 

anulare fara returnare si fara prestarea serviciilor deja achitate. 

 Cinele festive vor avea meniu stabilit 

Nota: 

- Accesul la serviciile incluse și serviciile conexe se face doar în baza brățărilor de acces (nedetașabile, 

netransmisibile).  
 

    

 

 

 

 

Afrodita Resort & SPA este situat la poalele Munților Domogled, în centrul stațiunii Băile Herculane, zonă 

renumită pentru apele sale minerale. Cele 2 restaurante oferă preparate româneşti tradiţionale şi europene. 

Toate camerele de la Afrodita Resort & SPA sunt dotate cu TV, WiFi gratuit și baie privată cu duș. Cele mai 

multe unităţi de cazare au balcon cu vedere la munte. 

Oaspeţii beneficiază de acces gratuit la piscină, la cada cu hidromasaj, la centrul de fitness şi la saună.  

Izvoarele cu apă termală se află la cel mult 2 km, iar parcul naţional Domogled este la 10 km. Gara Băile 

Herculane se găsește la 3 km, iar stația de autobuz este situată la doar 300 de metri de hotel. 
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HOTEL:  Diana Resort 3* 

Statiune: Baile Herculane 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-01.12 
 

 loc în 

apartament 

loc in 

family 

loc în 

dublă 

Economy 

loc în 

dublă *** 

single *** copil 5-11,99 

ani fără pat 

suplimentar 

copil 5-11,99 

ani cu pat 

suplimentar 

Tarif 

ron 

RON         

900 

RON         

800 

RON     

600 

RON       

640 

RON     

545 

RON 

296 

RON          

385 

 Cazare 2 nopți 

 Cina în sistem bufet suedez – 29.11.2019 

 Petrecere la piscină – 29.11.2019 

 Mic dejun în sistem bufet suedez – 30.11.2019 

 Prânz tematic pe terasa hotelului – 30.11.2019 

 Cina în sistem bufet suedez – 30.11.2019 

 Mic dejun în sistem bufet suedez – 01.12.2019 

 Acces GRATUIT la Diviana Spa 

 *Copiii 0-11,99 ani – fără pat suplimentar, fără loc în restaurant la mesele festive 

 **Copiii 5-12 ani – cu pat suplimentar, cu loc în restaurant la mesele festive 

 copiii nedeclarati achita la receptie tarif de adult, in limita disponibilitatii, indiferent de varsta. 

In cazul situatiilor neplacute create de copiii nedeclarati , resortul isi rezerva dreptul de 

anulare fara returnare si fara prestarea serviciilor deja achitate. 

 Cinele festive vor avea meniu stabilit 

 Nota: 

- Accesul la serviciile incluse și serviciile conexe se face doar în baza brățărilor de acces (nedetașabile, 

netransmisibile). 
  

    

 
 

 

 
 
 

Diana Resort se află în staţiunea Băile Herculane, într-un cadru natural şi înconjurat de o zonă împădurită 

întinsă. Complexul oferă un centru de fitness, spa şi wellness, cadă cu hidromasaj şi o piscină interioară. 

Proprietatea este situată la 2 minute de mers pe jos de râul Cerna şi la doar 250 de metri de centrul staţiunii. 

Hotelul oferă acces gratuit la internet WiFi şi parcare gratuită. 

Piscina interioară are ferestre din podea până la tavan care permit să intre multă lumină naturală. Oaspeţii au 

la dispoziţie 4 tipuri de saune care oferă beneficiile unei experienţe adevărate de wellness. 
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HOTEL:  Ferdinand 3* 

 Statiune: Baile Herculane 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 30.11-02.12 
 

 
 

Loc cameră dublă/sejur Supliment camera single 

450 lei/pers 60 lei/cameră 
Detalii pachet 

 Cazare: 2 nopti cu mic dejun bufet 

Mese: 

 30.11– welcome drink, cina 

 01..12 – mic dejun, cina traditionala, vin/ tuica 

 02.12 – mic dejun 

Program muzical cu DJ 

Check in:  30.11 cu cina; Check out:02.12 cu mic dejun 

Voucher 10% la procedurile spa din oferta (masaje si impachetari corporale) 
Copilul pana la varsta de 6 ani cazat impreuna cu parintii beneficiaza de gratuitate la cazare si masa. 

 

Facilitati generale gratuite 

 Internet wireless atat in zona de lobby cat si in camera 

 Accesul la sala de fitness 

 Jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle etc.) 

 

Suplimentar 

• Pat suplimentar la cerere: 30 Ron/zi 

• Contracost se pot efectua si alte proceduri (acupunctura, kinetoterapie, dus subacval, Jacuzzi cu 

cromoterapie) 

• Tarifele nu includ Taxa de statiune in cuantum de 1% din totalul tarifului de cazare pe sejur. 

Taxa de statiune se achita direct la Receptie in ziua sosirii. 

    

 

  

 

 

 

 

Info Hotel:   
Strajuit de maiestuosul Hercules, la marginea padurii, hotelul ,,Ferdinand" ofera oaspetilor sai 

conditii de cazare excelente, baza de tratament si piscina cu apa termala, deschisa inclusiv in 

weekend, o superba gradina de vara, miniclub pentru copii, sala de conferinta, sala de fitness si 

parcare supravegheata video. Prin modul in care este amenajat si dotat, precum si prin 

amplasament, hotelul ofera conditii optime pentru grupuri organizate, atat pentru turism, cat si 

pentru afaceri. 
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HOTEL:  Sara's Sons 3* 

 Statiune: Baile Herculane 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 28.11-02.12 
 

 Sejur 3 nopti / 4 zile 

 

 Pachet in camera dubla Hostel    400 lei/persoana 

 Pachet in camera dubla Hotel      500 lei/persoana 

 

Pachetul de servicii include :  

- 3 nopti de cazare in camera double; 

- demipensiune 30 lei/zi/persoana ; 

- petrecere de 1 Decembrie 

 

Capacitate de cazare : 120 locuri. 

Tarife pentru copii: 

- pana la 10 ani , gratuitate la cazare in camera cu 2 adulti, fara pat suplimentar ; 

- pana la 14 ani, achita 50% din valoarea pachetului pentru adulti( pat suplimentar, mic dejun). 

Tarifele contin contravaloarea serviciilor si TVA. 
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Bran 

Vila: Club Vila Bran 3* 

Statiune: Bran 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-02.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Pot aparea modificari ale tarifelor mentionate mai sus. Rezervarile se calculeaza la tariful comunicat de 
receptie in momentul confirmarii. 

                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
TARIFE     CAZARE 

LEI/cam DBL/ 
Apartament 
pentru 
2 pers/noapte 

 
 
 

SEJUR 1 DECEMBRIE 
 

MINIM 3 NOPTI 

Vila 2 Cam 1, 2, 3,4  
270 

Vila 3 Cam 1,2, 4,5,6 

Vila 2 Cam 5* 

370 

Vila 3 Cam 3* 

Vila 4 Cam 1 – 4 

Vila 6 Cam 1 – 4, 5*, 6* 

Vila 9 Cam 1 – 4, 5*, 6* 

Vila 3 Cam 8* 

430 

Vila 4 Cam 5*, 6* 

Vila 5 Cam 1* - 6* 

Vila 7      Cam 1* - 8* 

Vila 8 Cam 1*- 19* 

Vila 10 Cam 1* - 8* 

Vila 11 Cam 1*- 24* 

Vila 1 Cam 1*- 3*, 4, 5* - 
7*, 8, 9* - 11*, 12 

450 

Vila 1 Apt 1, 2 

550 

 
Vila 3 

Apt 

Vila 6 Apt  

Vila 9 Apt 1, 2 

Vila 10 Apt 1 – 3 

620 Vila 11 Apt 1  

Casa Taraneasca Apt 1-5 

Vila 7      Apt 1, 2 
680 

Vila 11 Apt 3  

  Vila 11 Apt 2 730 

http://www.sinditour.ro/


  

 

 

15 

 

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160 

Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562 

Fix: 0040/232216216 

E-mail :office@sinditour.ro 

Web: www.sinditour.ro 

 

MICUL CASTEL VILA BRAN !!! 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Pot aparea modificari ale tarifelor mentionate mai sus. Rezervarile se calculeaza la tariful comunicat de 
receptie in momentul confirmarii.                                    
 

 
 

!!! TARIFE CASUTA SCUFITEI ROSII SI CASUTA LUI BAMBI !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Pot aparea modificari ale tarifelor mentionate mai sus. Rezervarile se calculeaza la tariful comunicat de 
receptie in momentul confirmarii. 

 
TARIFE PACHET (CURSURI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Micul 
Castel 

LEI/cam 
DBL/ 
Apartament 
pentru 2 
pers/ 
noapte 

 
 
 

SEJUR 1 
DECEMBRIE 

MINIM 3 
NOPTI 

Cam 1, 2 370 

Apt 1,2 620 

LEI/ 
Apartament pentru 2 
pers/noapte 

SEJUR 1 
DECEMBRIE 

MINIM 3 
NOPTI 

Casuta Scufitei Rosii  
1100 

Casuta lui Bambi  1100 

Tarif exprimat in EUR de persoana/noapte 

 
SEJUR 1 

DECEMBRIE 
MINIM 3 
NOPTI 

Vila 1 
Vila 5 
Vila 7 
Vila 8 
Vila 10 
Vila 11 

Pers cazata in 
camera DBL/noapte 

70 

Pers cazata in 
camera SGL/noapte 

110 

Vila  2 
Vila 3 
Vila 4 
Vila 6 
Vila 9 

Pers cazata in 
camera DBL/noapte 

63 

Pers cazata in 
camera SGL/noapte 

103 
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Nota: Pot aparea modificari ale tarifelor mentionate mai sus. Rezervarile se calculeaza la tariful comunicat de 
receptie in momentul confirmarii. 

 
NOTA: Tarifele de cursuri includ cazare, pensiune completa (3 mese – mic dejun, pranz si cina), 2 pauze de 
cafea si sala de curs. Tarifele nu includ bauturi. Aceste tarife pot creste in functie de meniul ales. 
Tarifele sunt valabile pentru aceeasi varianta de meniu aleasa pentru tot grupul, exceptie facand situatiile de 
meniu de regim, post sau vegetarian. Tariful unei pensiuni complete pentru meniu de grup, in cazul in care se 
comanda separat fata de oferta prezentata mai sus, porneste de la 23 EURO/pers, crescand in functie de meniul 
ales si de perioada. 

 

PREZENTARE CLUB VILA BRAN 
 Club Vila Bran este locul unde trebuie sa mergeti daca vreti sa va petreceti concediul la munte, in 
Romania, fara sa regretati ca nu l-ati petrecut in strainatate.  
 Imbinand placutul cu utilul, Club Vila Bran este, de asemenea, o alegere excelenta pentru organizarea 
de traininguri si team-buildinguri. 

Clubul se intinde pe o suprafata de aprox. 60.000 mp si detine 12 vile cu capacitati intre 1 si 24 camere, 
Casuta Scufitei Rosii si Casuta lui Bambi, 1 restaurant, 1 bar, baza de agrement, Valea cu povesti (parc de 
distractie tematic), sala de teatru, parc istoric, magazin de suveniruri si birou de informare turistica. Camere: 107 
camere (20 camere duble twin, 79 camere triple: 2 camere cu 3 paturi simple, 77 de camere cu 1 pat 
matrimonial si 1 pat simplu, 8 camere cvadruple: 1 camera cu pat matrimonial si 2 paturi suprapuse) si 19 
apartamente, Casuta Scufitei Rosii si Casuta lui Bambi (duplexuri cu un dormitor). Camerele si apartamentele 
dispun de balcon (104 camere si 19 apartamente), grup sanitar propriu cu cada/cabina dus, TV. Receptia este 
deschisa 24h. 

Micul Castel Vila Bran este o locatie deschisa, in centrul Branului, la cca 700 m fata de Club Vila Bran si 
cca 100 m fata de Castelul Bran. Este o vila tip conac, cu 2 camere si 2 apartamente. 

 

RESTAURANTUL nostru este cu circuit deschis.  
  !! SUPER MASA, NU CA ACASA!! 
Restaurant cu specific de stana, cu priveliste spre Castelul Bran, M-tii Piatra Craiului si M-tii Bucegi. 

Decorul este cat se poate de rustic, cu busteni de lemn inchistati in tencuiala, doua seminee suspendate, 
fantana interioara si un spatiu amenajat ca o pestera. In interiorul restaurantului veti gasi un loc de joaca 
amenajat special pentru copii. 

 

Serile cu program de divertisment la Restaurantul de la Stana inseamna foc de tabara cu muzica folk 
si vin fiert, recital de muzica internationala, recitaluri ale unor trupe recunoscute in lumea muzicala romaneasca, 
parada mascotelor Club Vila Bran, karaoke, concursuri de cultura muzicala sau discoteca. 
 

Club Vila Bran dispune de o BAZA DE AGREMENT pentru toate varstele, pusa GRATUIT la dispozitia turistilor 
cazati in club (in limita disponibilitatilor): 
 1 Piscina exterioara incalzita cu jacuzzi si centru SPA (sauna umeda si uscata, camera de relaxare); (in 

sezonul de vara); 
 1 Piscina exterioara, incalzita, pentru copii, cu instalatii de joaca (sezonul de vara);  
 1 Complex cu piscina interioara cu 2 jacuzzi-uri, sauna umeda si uscata, salina incalzita – 40 grade, piscina 

pentru bebelusi, loc de joaca pentru copii, sala de fitness (necesita echipament adecvat);  
 Valea cu povesti - vizite si activitati la Casuta lui Mos Craciun, Casuta Albei-ca-Zapada, Castelul lui Fat 

Frumos, Castelul Balaurului, Casa Vrajitoarei, Zona Arctica Club Vila Bran si Castelul Printesei.  
 Sala de jocuri (sah, table, sjoelen, mini – bowling, air – hockey, biliard, bank – shot); 
 Sala de Squash; 
 Loc de joaca pentru copii (interior si exterior); 
 Club pentru copii (proiectie filme, jocuri, baloane si face –painting); 
 Parc natural cu hamace si bancute, minizoo (cerb, iepurasi, pauni, fazani); 
 Teren de tenis, mini teren de baschet, 3 terenuri de fotbal, tenis de picior, volei (nisip); 
 Mese de biliard, mese de ping – pong, petanque, mini – golf, darts, echitatie (cal, ponei); 
 Amfiteatru – jocuri, concursuri, spectacole; 
 Sala de teatru: sistem audio – video, ecran de proiectie, videoproiector, internet cablu/wireless (capacitate – 

300 locuri); Concerte, scenete cu mascote, proiectii de film, piese de teatru; 
 Parc istoric (12 statui reprezentand regi si domnitori din istoria noastra, incepand de la Burebista pana la 

Regina Maria); 

http://www.sinditour.ro/
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 Centru de informare turistica si magazin de suveniruri; 
 

 Contra cost va oferim: 
 biciclete. 

 
Baza de agrement este gratuita si poate fi folosita in limita disponibilitatii, a functionalitatii si in functie de 
conditiile meteo. 

 
 

 CASUTA SCUFITEI ROSII  SI CASUTA LUI BAMBI – vacanta ca in povesti la Club Vila Bran ! 

 Cazare - duplex cu 1 dormitor; 

 Living spatios cu semineu. 
 

 VALEA CU POVESTI - vizite si activitati la CASUTA LUI MOS CRACIUN, CASUTA ALBEI CA ZAPADA, 
CASTELUL LUI FAT FRUMOS, CASTELUL BALAURULUI, CASA VRAJITOAREI, ZONA ARCTICA 
CLUB VILA BRAN SI CASTELUL PRINTESEI! 

 

 MICUL CASTEL VILA BRAN - LE PETIT CHATEAU VILA BRAN  
(100m fata de Castelul Bran si 700m fata de Club Vila Bran) 

 Cazare - 2 apartamente cu balcon si 2 camere duble; 
 
 

Club Vila Bran este alegerea perfecta pentru organizarea de TRAININGURI si CONFERINTE. Va stam la 
dispozitie cu zece sali de training, avand capacitati intre 25 si 300 de locuri, special amenajate cu suport de 

flipchart, ecran de proiectie, tv, mobilier adecvat si internet cablu/wireless. 
IMPORTANT: 
2. Tarifele nu includ micul dejun. 
3. Tarifele includ T.V.A. 
4. In cazul in care se doreste achizitionarea de servicii de masa si se opteaza pentru o fisa cont de minim (ca 
si bani in contul camerei): 
 - 90 lei/persoana adulta sau /copil mai mare de 17.99 ani/noapte 
-  45 lei/copil intre 03-13.99 ani/noapte 
-  68 lei/copil intre 14-17.99 ani/noapte 
Se va beneficia de o reducere de 15% fata de preturile afisate in meniul restaurantului si astfel se va consuma efectiv 
de: 
-  105.88 lei/persoana adulta sau /copil mai mare de 17.99 ani/noapte 
-  52.94 lei/copil intre 03-13.99 ani/noapte 
-  80 lei/copil intre 14-17.99 ani/noapte  
Aceasta contravaloare poate fi folosita doar in restaurantul principal Stana Traditionala, pentru consumatie de 
mancare si bauturi alcoolice sau nealcoolice. Aceasta suma nu poate fi folosita la alte puncte de vanzare din cadrul 
Club Vila Bran, ca de exemplu: piscine, sala de jocuri, barul de langa terenul de tenis nr 1, etc. Aceasta suma nu 
poate fi folosita la magazinul de suveniruri, la cel de articole de uz curent din receptie sau pentru tigari.  
Fisa cont trebuie luata pentru toate persoanele, adulti si copii, incluse in rezervare (toate camerele rezervate), pentru 
toate noptile de sedere. 
!!! Daca suma inclusa in fisa cont (ex: 90 lei/adult/zi) nu se consuma in zilele sejurului rezervat, atunci suma 
respectiva se pierde. Aceasta nu poate fi returnata sau reportata, intrucat reducerea de 15% se acorda doar pentru 
consumatia minima/pachet specificata in oferta. 
5. Tarif copii (cazati in camera/apartament/Casuta Scufitei Rosii si Casuta lui Bambi cu 2 adulti) 

 0-5,99 ani, la data sejurului 
- gratuit (daca nu se solicita pat suplimentar); 
- contra-cost (30 lei/pat/zi) daca se solicita pat suplimentar si daca spatiul camerei permite (decizia administratiei Club 
Vila Bran); 

 Intre 6 - 17.99 ani, la data sejurului, se achita 30 lei/zi/copil 
- atat daca exista posibilitatea dotarii camerei cu pat suplimentar, cat si in cazul in care copilul imparte patul cu parintii 
(decizia administratiei Club Vila Bran); al treilea pat este pat de lemn doar la camerele care sunt marcate in tabel cu 
asterix, toate celelalte paturi suplimentare care se adauga in camere sunt paturi pliante. 

 De la 18 ani, la data sejurului, se achita 50 lei/zi/copil 
- atat daca exista posibilitatea dotarii camerei cu pat suplimentar, cat si in cazul in care copilul imparte patul cu parintii 
(decizia administratiei Club Vila Bran); al treilea pat este pat de lemn doar la camerele care sunt marcate in tabel cu 
asterix, toate celelalte paturi suplimentare care se adauga in camere sunt paturi pliante. 

http://www.sinditour.ro/
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6.Tarif camere triple 
Camerele marcate cu asterix (*) sunt camere in care avem adaugat pat suplimentar. Acestea se inchiriaza doar in 
regim de TPL (adica tarif de DBL + tarif pat suplimentar), atata timp cat mai exista camere DBL disponibile in complex. 
In momentul in care nu mai avem nici o alta camera DBL disponibila in complex, ele pot fi inchiriate si in regim de 
DBL. 
7. Apartamentele sunt formate dintr-un dormitor (cu exceptia celor din vila 7, care au doua dormitoare), un living, baie 
si terasa. Capacitate cazare apartamente, Casuta Scufitei Rosii si Casuta lui Bambi: maxim 2 adulti si 2 copii (0-13,99 
ani). La pretul apartamentului, Casutei Scufitei Rosii si a lui Bambi, se adauga tariful mentionat la Pct.4 pentru copiii 
peste 6 ani. 
8. Pentru noptile de week-end (Vineri, Sambata) sejurul minim obligatoriu este de 2 nopti. 
9. In perioada de sezon, 17.06 – 07.09.2019, rezervarile se fac pentru minim 5 nopti de cazare. 
10. Pentru rezevarile de minim 7 nopti, se va pastra tariful de cursul saptamanii si in weekend (vineri si sambata). 
11. Pot aparea modificari ale tarifelor mentionate mai sus. Rezervarile se calculeaza la tariful comunicat de receptie in 
momentul confirmarii. 
12. In incinta Club Vila Bran sunt strict interzise introducerea si consumul de bauturi si mancaruri procurate din afara 
clubului. 
13. Check-in-ul se face incepand cu ora 16.00, check-out-ul pana la ora 11.00. 
14. Pentru a fi recunoscuti ca turisti cazati in cadrul Club Vila Bran si a putea astfel beneficia de baza de agrement, la 
check-in, veti primi o bratara pe care este obligatoriu sa o purtati la mana. 
 
Tarifele de cazare nu includ facilitatile bazei de agrement si momentele de divertisment (concerte, recitaluri, 
piese de teatru, jocuri, concursuri, etc). Acestea sunt oferite gratuit in masura posibilitatii si disponibilitatii si 
cu respectarea conditiilor si regulilor Club Vila Bran. Nu ne facem raspunzatori pentru neseriozitatea 
artistilor/trupelor, in caz de anulare/intarziere la evenimentele programate Club Vila Bran. 
Club Vila Bran nu se face raspunzator de eventualele efecte ale unor calamitati naturale, inzapeziri sau 
diverse lucrari care ar putea cauza blocarea traficului rutier, alimentarea cu apa, gaz sau energie electrica. 
In dotarea Club Vila Bran se gasesc numeroase spatii si instalatii de agrement, terenuri de sport, piscine, 
locuri de joaca, animale domestice sau salbatice. Utilizarea acestora pentru agrement, joaca sau sport se face 
pe propria raspundere sau pe raspunderea parintilor insotitori. Club Vila Bran si personalul acestuia nu se fac 
raspunzatori pentru eventualele accidentari sau probleme ce pot aparea. Comportamentul decent este 
obligatoriu. Orice comportament deranjant, jignitor, violent sau amenintator al Beneficiarului poate duce la 
intreruperea sejurului si decazarea Beneficiarului si a insotitorilor acestuia. Club Vila Bran isi rezerva dreptul 
de a-si selecta clientii. 
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Hotel: Wolf 1 3* și Wolf 2 4*
1
 

Statiune: Bran 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 28.11-02.12 
Hotel Wolf 1*** 

TIP CAMERA Minim 2 nopți 

DBL 210 lei/noapte 

SGL 190 lei/noapte 

Tariful de cazare include micul dejun, taxa locala de statiune si TVA, acces gratuit la Spa. 

 

Hotel Wolf 2**** 

TIP CAMERA Minim 2 nopți 

Standard 290 lei/noapte 

High 300 lei/noapte 

Family 310 lei/noapte 

Deluxe 320 lei/noapte 

Family deluxe 330 lei/noapte 

Tariful de cazare include micul dejun, taxa locala de statiune si TVA, acces gratuit la Spa. 

 

 Pentru copiii pana la 7 ani cazarea este gratuita. 

 Pentru copiii cu varste cuprinse intre 7 si 14 ani se poate pune la dispozitie contra cost, 60 lei/noapte, 

patul suplimentar. Micul dejun este inclus, precum si accesul la centrul Spa. 

 

Check in se face incepand cu ora 16:00 

Check out se face pana la ora 12:00 

HOTEL WOLF 2 **** 

   

 

 

 

 

 

 

HOTEL WOLF 1*** 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Se accepta animale de companie (30 lei/zi) 
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Brașov 

Hotel: Q  3* 

 Statiune: Brașov 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-02.12 
 

Tip Camera 2 nopti 3 nopti 

Camera Dubla 660 lei 891 lei 
 

PACHETUL INCLUDE: 

- Mic Dejun 

- 1 copil pana la 2 ani beneficiaza de gratuitate, fara pat suplimentar (pentru pat 

suplimentar se achita 80 lei/zi) 

- Pentru al doilea copil pana la 2 ani se achita 80 lei/zi – include pat suplimentar si mic 

dejun 

- Pentru copiii intre 2 si 12 ani se achita 80 lei/zi iar pentru cei peste 12 ani si adulti se 

achita 100 lei. 

* Politica de anulare: rezervarile se pot anula gratuit cu 45 de zile inainte de data sosirii ,intre 45 de 

zile si 30 de zile orice anulare sau modificare se penalizeaza cu 50% din valoarea integrala a 

pachetului,cu mai putin de 30 zile inainte de data sosirii pachetele devin nerambursabile si orice 

modificare sau anulare se tarifeaza cu contravaloarea intregului sejur. 

 

Oferta este valabila pana la data de 15.09.2019 in limita locurilor disponibile,dupa aceasta 

perioada hotelul isi rezerva dreptul de a schimba tarifele ,precum si termenii si conditiile de 

rezervare/anulare. 

 
    

 

 

 

Hotel Q Brasov este amplasat intr-o zona centrala si linistita a orasului, cu patrimoniu turistic imens si 

bogat, la numai cateva minute atat de Gara Brasov cat si de centrul vechi al orasului, unde veti beneficia  

de una dintre cele mai bune oferte de cazare din Brasov. 

 

Hotelul intampina nevoile dumneavoastra de cazare, fiind singurul hotel din Brasov ce ofera servicii de 

4 stele, dar mentinand planul tarifar de 3 stele. Va asteptam intr-o structura noua, moderna cu o 

capacitate de 46 de camere, dotate conform standardelor europene.  

http://www.sinditour.ro/
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Bucovina 

Complex:  Casa Elena 4* 

 Statiune: Voroneț, Bucovina 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 28.11-02.12 

Pret  camere (Vila A,  Vila  B, Vila  C,  Vila D, Vila E si  Vila F) 

 SINGLE   - 216 lei/cameră/noapte 

 DOUBLE              -  264 lei/cameră/noapte 

 TRIPLA                    - 312 lei/cameră/noapte 

 APARTAMENT        -  360 lei/cameră/noapte  (mic dejun inclus pentru 2 persoane) 

 

   **** MENTIUNI **** 

 micul dejun este inclus in pretul camerei; 

 tarifele includ T.V.A. 

 tarifele nu includ taxa hoteliera de 1%; 

    

 

  
 

 
 

 

Situat la 1 km de zona de schi Gura Humorului, Complexul Turistic Casa Elena din Voroneț oferă acces 

gratuit la o zonă de fitness în aer liber și la saună. Accesul Wi-Fi este disponibil gratuit în toate zonele 

proprietății. 

Fiecare unitate de la Casa Elena are TV cu ecran plat cu canale prin cablu, frigider și baie cu duș, articole de 

toaletă și uscător de păr. Majoritatea camerelor beneficiază de balcon. 

Oaspeții se pot bucura de mese în restaurantul proprietății, prevăzut cu o terasă de vară și un bar. 

Complexul oferă facilități de grătar, tenis de masă, biliard și un loc de joacă pentru copii. 

Gara și stația de autobuz Gura Humorului, Parcul de divertisment Ariniș și Mănăstirea Voroneț se găsesc la 

2 km. 
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Hotel: Eden Garden & SPA  4* 

 Statiune: Câmpulung Moldovenesc, Bucovina 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-02.12 
 

 675 lei / persoană / loc în cameră dublă  3* superior 
Pachetul include: 

– 3 nopți cazare cu demipensiune ( mic dejun bufet și cină ) 

– cină festivă tradițională – 1 decembrie (petrecere tradițională cu băuturi locale incluse) 

– acces nelimitat la zona de răsfăț ”adam și eva” spa ( piscină, jacuzzi, saună uscată, saună umedă, 

salină) 

 

Activităţi pentru petrecerea timpului liber (contra cost): 

 Bowling la Eden Garden Spa 

 Vizită la Muzeul Etnografic Ioan Grămadă 

 Drumeţie pe Masivul Rarău- Rezervaţia Pietrele Doamnei 

 Vizită la Mănăstirile din Bucovina, Salina Cacica, Atelierele de ceramică de la Marginea 

 

Copiii :  

 0-2 ani gratuit în pat cu părinţii 

 2-12 ani 50 % din preţul pachetului – pat suplimentar 

 peste 12 ani se achită tarif integral, cazare în cameră triplă 

 

                             Condiţii de rezervari: - 50 % avans pentru rezervare fermă; 

                                                      -50 % diferenţa până la data de 1.11.2019 

                                  -Avansul este nerambursabil 
    

 

 
 

 

 

Hotel Eden şi Eden Garden Spa**** se află pe DN 17/ E 576, în Municipiul Câmpulung Moldovenesc, la poalele 

masivului Rarău, la o altitudine de 630m, într-o zonă pitoreasca și liniștită, la 2km de centrul orașului și la 5km de Pârtia de 

ski “Rarău”. 

Poziția sa privilegiată, în ținutul de vis al Bucovinei, înconjurat de păduri seculare,  peisaje mirifice, râuri cristaline, face 

din Hotelul Eden destinația perfectă pentru cei ce caută momente de odihnă și relaxare, drumeții în natură, 

mountainbike, cățărări montane, aventuri off-road, partide de vânatoare și pescuit sau sporturi de iarnă. 

Totodată, hotelul se află într-un punct strategic pentru pornirea în pelerinaj către salba de biserici si mânăstiri medievale, 

locuri sfinte, încarcate de credință și istorie din Țara de Sus a Bucovinei românești. 
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PENSIUNE:  La Moara 4* 

 Statiune: Fundu Moldovei, Bucovina 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 28.11-01.12 
 560 RON/camera dublă 2 nopți 

 800 RON/camera dublă 3 nopți 
 

Pachetul include 

 Cazare 2 sau 3 nopti 

 Mic dejun 

 

    

 

 
 

 

 

Pensiunea La Moară se află în localitatea Fundu Moldovei şi oferă un restaurant, biciclete gratuite, un bar şi un lounge 

comun. Fiecare unitate de cazare de la această pensiune de 4 stele are vedere la râu. Oaspeţii beneficiază de acces la 

grădină şi la terasă. De asemenea, există o bucătărie comună, room service şi serviciu de schimb valutar. 

Camerele sunt dotate cu TV cu ecran plat cu canale prin cablu, cană fierbător, duş, uscător de păr şi birou. Toate 

camerele pensiunii au dulap şi baie privată. 

Pentru copii există loc de joacă. Oaspeţii cazaţi la Pensiunea La Moară pot practica diverse activităţi în satul Fundu 

Moldovei şi în împrejurimi, inclusiv drumeţii, schi şi ciclism. 

Pensiunea oferă un centru de afaceri, acces gratuit la internet WiFi şi parcare privată gratuită. 

  

http://www.sinditour.ro/
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PENSIUNE:  Popasul Domnesc 4* 

Statiune: Voroneț, Bucovina 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-02.12 
Tarife: 

 CAMERA DUBLA – 300 lei (strict cazare) / noapte + 200 lei (fisa cont de masa)/ zi 

 CAMERA TRIPLA – 350 lei (strict cazare) / noapte + 250 lei (fisa cont de masa)/ zi 

 MINI- APARTAMENT- 400 lei (strict cazare)/noapte + 300 lei (fisa cont de masa)/ zi 

minim 3 nopti (pachet de 1 decembrie) 

 

o    Acces Centru SPA- ADULT/ 30 LEI (optional) 

o    Acces Centru SPA- COPIL/ 15 LEI (optional) 

o    Acces Centru SPA- INFANT/ gratuit 
    

 

 
 

 

 

Popasul Domnesc se află lângă Mănăstire Voreneț și are vedere la peretele vestic al acesteia, unde este pictată Judecata de 

Apoi. Proprietatea oferă un serviciu gratuit de transfer de la Gura Humorului. Facilitățile includ o piscină interioară și un 

centru spa. 

Toate camerele de la Popasul Domnesc au minibar, baie modernă cu duş şi uscător de păr, precum și balcon. Toate oferă 

WiFi gratuit şi TV cu ecran plat cu canale prin cablu. 

Proprietatea pune la dispoziție un centru spa și de wellness, inclusiv o piscină cu sistem de încălzire și funcții de hidromasaj 

și cromoterapie. La un cost suplimentar, oaspeți au acces la o cadă cu hidromasaj, o saună uscată și o saună umedă. 

Restaurantul în stil tavernă are șemineu și o terasă de vară, servind preparate românești tradiționale și mâncăruri 

internaționale. 

Hotelul Popasul organizează vizite la atracţii turistice din apropiere, printre care Mănăstirea Humor, situată la numai 7 km. 

De asemenea, are un magazin cu articole pentru schi chiar lângă pârtiile Şoimul, la 6 km de hotel. În plus, oaspeţii au la 

dispoziţie un serviciu de transfer de la/la aeroport şi un serviciu gratuit de transfer la gara Gura Humorului, aflată la 5 km. 

  

http://www.sinditour.ro/
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PENSIUNE:  Bucovina Lodge 4 * 

 Statiune: Vama, Bucovina 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-03.12 

       
Tarife (sejur minim 2 nopți) 

Specificatii Cazare + mic dejun 

Lei/noapte 

Cazare cu demipensiune 

(mic dejun+fișă cont 

65lei/pers) 

Lei/noapte 

Cazare cu pensiune 

completă (mic dejun + 

fișă cont 130 

lei/zi/pers) 

Lei/noapte 

Camera double  211 lei/cam/noapte 341 lei/cam/noapte 471 lei/cam/noapte 

Camera double in 

regim single  

168 lei/cam/noapte 233 lei/cam/noapte 298 lei/cam/noapte 

Pat suplimentar 67 lei/cam/noapte 67 lei/cam/noapte  

Garsoniera 384 lei/cam/noapte 514 lei/cam/2adulți 644 lei/cam/2adulti 
Facilități: 

 parcare privata rezervata si gratuita  pentru sosiri pe baza de comanda si/ sau voucher; 

 copiii cu varsta intre 0 – 07 ani insotiti de parinti au gratuitate la cazare daca nu solicita pat 

suplimentar; 

 copiii cu varsta peste 7 ani insotiti de parinti care vor solicita pat suplimentar vor achita 50% din 

tariful unui loc de cazare fara masa. 

 Pensiunea poseda spatiu de joaca special amenajat pentru copii (atat interior cat si exterior).   

NOTA:  
 copiii cu varsta intre 5- 14 ani platesc 50% din pretul pachetului de servicii; 

 copiii cu varsta peste 16 ani,vor plati integral  pretul pachetului . 

 

    

 

 

 

 

    

 

 Info Hotel:   
 

Localizare: Unicitatea pensiunii Bucovina Lodge este data de amplasamentul sau, la marginea padurii 

de pe dealul Barbusca, intr-un cadru deosebit, cu o impresionanta si exceptionala priveliste a satului, a 

masivului Rarau cat si a dulcelor obcini invecinate. 

 

 

Info hotel: Pensiunea `Bucovina Lodge`, se inscrie in cadrul autentic de sat moldovenesc si isi 

insuseste un veritabil mod de viata, respectind in acelasi timp traditiile locale, grija detaliului cit si un 

confort modern. Lemn masiv, parchet si tesaturi din fibre naturale (lina, bumbac, in ) sint imbinate cu 

eleganta, precum si culorile calde, armonioase, mobila si obiectele vechi care creeaza o atmosfera 

intima. Veti gasi tot confortul necesar pentru un sejur agreabil la munte: semineu, nenumarate locuri 

pentru a va retrage in liniste si a va cuibari in fotolii generoase, sauna, terasa comuna, cit si balcoanele 

http://www.sinditour.ro/
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fiecarei camere, totul perfect imbinat cu o discreta modernitate. 

 

 

Camere: Spatiu, sarm si autenticitate caracterizeaza cele 9 camere si un apartament ale pensiunii: toate 

diferite si toate extrem de confortabile, ele beneficiaza de un pat dublu sau 2 paturi de o persoana, 

balcon privat, televizor , cablu, acces Internet,  bai echipate cu cabina dus si uscator de par.  

 

 

Servicii de masa: Micul dejun se serveste in sistem bufet in restaurantul pensiunii, de asemenea la 

cerere si restul meselor se pot servi in regim "a la carte".  

 

 

Servicii gratuite: Acces la spatiu de joaca pentru copii (interior si exterior), rezervari bilete avion, tren, 

autobuz, informatii turistice, parcare; 

 

 

Servicii cu plata: convorbiri telefonice, xerox, fax, sala de conferinte, sauna, excursii si drumetii 

montane, tranfer la sau de la aeroport sau gara; 

 

Acces animale: Nu este permis accesul cu animale de companie. 

 

Atractii in zona: Manastirea Voronet, Humor, Arbore, Moldovita, Sucevita, Putna, Dragomirna, Chilia 

sapata in stanca a lui Daniil Sihastrul, Basilica Minor Cacica, atelierul de ceramica neagra de la 

Marginea, Cetatea de scaun din Suceava, Rezervatia Pietrele Doamnei, Rezervatia geologica "12 

apostoli", Rezervatia Poiana Stampei. Alte activitati  de petrecere a timpului liber in zona sunt: 

drumetii pe trasee montane, paintball, rafting pe raul Bistrita sau Moldova, trasee off-road cu ATV-uri, 

tir cu arcul, parapanta, escalada si mountain-biking. Aeroturism adica zbor deasupra manastirilor si 

peisajelor bucovinene cu avioane ULM. 

 

 

Facilitati copii: Copiii cu varsta pana la 4 ani beneficiaza de gratuitate (in cazul in care nu se solicita 

pat suplimentar), copiii cu varsta cuprinsa intre 4-15 ani achita un tarif special. Pensiunea poseda spatiu 

de joaca special amenajat pentru copii (atat interior cat si exterior). 
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Busteni 

Casa Freya 4 * 

Statiune: Busteni 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 28.11-02.12 
 

CAMERA DUBLA STANDARD 250 LEI – regim DBL 

180 LEI – regim SGL 

CAMERA DUBLA CU 

VEDERE LA MUNTE 

280 LEI– regim DBL 

200 LEI – regim SGL 

APARTAMENT CU VEDERE 

LA MUNTE 

500 LEI 

IN PERIOADA 28.11-02.12, VALORIFICAM SEJUR DE MINIM STAY 2 NOPTI, LA TARIF DE 

SEZON 

                      Tarifele includ T.V.A, mic dejun, internet wireless si parcare supravegheata video 24h/24h. 

                                 

Facilitati cazare copii: 

 copiii cu  varsta 0 - 6.99 ani, au gratuitate la cazare si mic dejun in camere (fara pat suplimentar) si 

in apartamente; 

 copiii cu  varsta 7 - 13.99 ani, pentru cazare in camera, achita  69 lei/zi contravaloare mic dejun si 

pat suplimentar; 

 copiii cu  varsta 7 - 13.99 ani, pentru cazarea in apartamente vor achita doar micul dejun in valoare 

de 35 lei/zi; 

 copiii cu varsta peste 14 ani, se considera adulti si se pot caza doar in apartamente unde vor achita 

suma de 135 lei/noapte. 

 

    

  

 

 

 

Freya House este situată în stațiunea montană pitorească Bușteni, la doar 1 km de pârtia de schi Kalinderu și 

de telecabina care merge până în vârful Munților Bucegi. 

Rafinată, dar confortabilă, Freya House are un șemineu lângă hol și oferă camere mobilate confortabil. 

Restaurantul cu o capacitate de 40 de locuri oferă mâncăruri românești și internaționale într-o atmosferă 

plăcută acompaniată de muzica de fundal atent aleasă. 

 

http://www.sinditour.ro/
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HOTEL:  Iri 3 * 

Statiune: Busteni 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 28.11-02.12 
 

 2  Nopti 

PRET/RON/CAM/ 
3 Nopti 

PRET/RON/CAM/ 

Camera dubla sau twin 

Standard 3* 

 

935 lei/cam 

 

1155 lei/cam 

Camera dubla sau twin *** cu vedere 

panoramica catre Cruce 

990 lei/cam 1230 lei/cam 

Camera tripla 3* 1199 lei/cam 

 

1460 lei/cam 

Suita 4 pax 3* 1620 lei/cam 2060 lei/cam 

Apartament 5 pax 3* 2160 lei/cam 2200 lei/cam 

 

 1 copil cu varsta cuprinsa intre 0 – 7 ani, are gratuitate la cazare in camera dubla si achita mic 

dejun 15 lei/zi ( nu are pranz si Cina traditionala in data de 30.11) 

 

Tarifele includ : 

 Mic dejun; 

 Cina traditionala in data de 30.11.2019  CU MUZICA LIVE 17:00 – 23:00 

 Pranz in data de 01.12.2019 – orele 12:30 -14:30 

 Late check out in data de 01.12.2019 -  orele 16:00 

 

*** Taxele de statiune conf. hotararii consiliului local al orasului Busteni, se achita de catre client, la 

receptie. 

***pentru pranzul traditional din data de  01.12.2019, oferim urmatorul meniu: platou cu aperitive, 

fasole cu ciolan afumat la tuci, palinca si vinul casei la discretie. 

 

*** pentru cina traditional tip bufet din data de  30.11.2019, oferim urmatorul meniu:  

Muschi de porc impanat cu cartofi in straturi de branzeturi; 

Piept de pui in mansa de bacon cu sos de muguri de pin, cu garnitura de  legume trase la tigaie. 

Mix de salata 

Desert 

Palina si vinul casei la discretie. 

 

    

 

 

    

 

 

 

 Info Hotel:   
Camere: Hotelul dispune de 70 locuri de cazare, distribuite in 34 de camere, dintre care: 18 sunt 

camere cu pat matrimonial, 8 camere duble twin si 4 apartamente compuse din 2 camere duble 

twin/matrimoniale fiecare. Fiecare camera dispune de baie proprie, precum si de alte dotari: LCD cu 

http://www.sinditour.ro/
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cablu, frigider, balcon sau terasa cu vedere la munte, internet wireless.  

 

Restaurant: In acest moment putem oferi mic dejun (gustare calda + gustare rece, dulce, ceai, cafea), 

pranz si cina in functie de meniu. 

 

Facilitati: Parcarea este privata si supravegheata video 24/24 si inclusa in tariful de cazare.    
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Călimănești Căciulata 

HOTEL:  Orizont 3* 

 Statiune: Cozia 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-03.12 
 

Tarif pachet: 

 670 lei/pers in camera dubla fara balcon 

 690 lei/pers in camera dubla cu balcon 

 

 800 lei/pers in camera single fara balcon 

 840 lei/pers in camera single cu balcon 

 

 750 lei/pers in apartament 
Pachetul include: 

 Cazare – doua nopti de cazare in data de 29 ,30 noiembrie  . 

 Mic dejun in regim bufet suedez in data de 30 noiembrie si 1 decembrie 

 Cina de bun venit in data 29 noiembrie ,cu meniu fix – mancare si bauturi alcoolice si non 

alcoolice incepand cu ora 19.00.   

 Dejun in regim bufet suedez in data  de 30 noiembrie servit in Salonul Rosu. 

 Cina festiva in seara de Sf. Andrei cu meniu fix – mancare si bauturi alcoolice si non alcoolice 

incepand cu ora 19.00.  

 La cina festiva din seara de Sf. Andrei programul muzical va fi asigurat de renumitul DJ EDI. 

 Acces la  CENTRU WELNESS & SPA : dotat cu sauna finlandeza, sauna umeda, fantana de 

gheata, dus emotional, salina, jacuzzi, piscina cu apa dulce, bazin cu apa sarata,.  

 

Check in: dupa ora 15:00 

Check out: pana la ora 11:30 

 

INFORMATII SUPLIMENTARE:  

1. Camerele cu balcon sunt limitate ca si numar si se ofera in limita disponibilitatilor.  

2. Apartamentele se adreseaza la 2 persoane adulte si unul- doi copii sau la trei persoane adulte. 

3. Pentru copii  cu varsta  cuprinsa intre 0 si 6 ani se acorda gratuitate la cazare si beneficiaza de loc 

langa parinti la restaurant (fara meniu). La cerere se poate pune patut sau pat suplimentar la tariful 

de 40 de lei/zi. 

4. Pentru copii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani cazati in camera dubla cu parintii fara pat 

suplimentar se achita un supliment de 290 lei/sejur/copil reprezentand  supliment de masa si acces 

la SPA. 

5. Pentru copii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani cazati in camera dubla cu pat suplimentar  sau in 

apartament cu parintii se achita 370 lei/sejur/copil reprezentand suplimentul de  cazare, masa si 

accesul la SPA. 

6. Copii cu varsta mai mare de 14 ani sunt considerati adulti. 

7. Pentru a treia persoana adulta cazata in apartament se va achita 670 lei pe sejur/ persoana 

reprezentand suplimentul de  cazare, masa si accesul la SPA . 

8. Este obligatorie prezentarea la check in a documentelor ce atesta varsta copiilor (in copie sau 

original). 

http://www.sinditour.ro/
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9. Serviciile suplimentare pentru copii reprezinta servicii accesorii la serviciile de cazare ale 

parintilor. 

10. In incinta hotelului este interzis accesul cu animale de companie, indiferent de talia acestora. 

 

       

 NOTA:  

 In camerele duble se pot caza maxim 2 persoane adulte si 2 copii cu varsta pana la  pana la maxim 

14 ani. 

 Camerele cazate cu un adult si un copil mai mare de 14 ani sunt considerate camere duble. 

 In incinta hotelului este interzis accesul cu animale. 

 

Servicii gratuite: parcarea auto, informatii turistice, pastrarea de valori in seiful de la receptie, 

rezervari la mijloace de transaport, distribuire corespondenta si mesaje, internet, remy, sah/table, carti de 

joc, loc de joaca in incinta hotelului pentru copii cu varsta cuprinsa intre 1 - 7 ani. 

Servicii cu plata: telefon, servicii extra de spalatorie,biliard, minifotbal, masaj. 

 

REZERVARI/ANULARI: 

 Rezervarea locurilor la cazare si restaurant, suplimentare pachetului, atat pentru copii cat 

si pentru adulti, se face odata cu rezervarea pachetului (datorita locurilor limitate). Nu putem fi 

raspunzatori de incovenientele ce pot aparea datorita nerezervarii locurilor suplimentare pentru 

restaurant odata cu rezervarea pachetului. 

Pentru rezervarile suplimentare, la cina din 29 noiembrie, fara servicii de cazare, tariful pentru 

adulti este de 150 lei, iar pentru copii cu varsta cuprinsa intre 6 si 14 ani (copie certificat de nastere) 

tariful este de 75lei. 

Pentru rezervarile suplimentare, la cina festiva de Sf. Andrei  , fara servicii de cazare, tariful 

pentru  adulti este de 190 lei, iar pentru copii cu varsta cuprinsa intre  6 si 14 ani (copie certificat de 

nastere) tariful este de 95 lei. 

  

           Pe baza facturii proforme Beneficiarul va achita un avans de minim 50% din contravaloarea 

pachetelor in maxim 10 zile lucratoare de la emiterea acesteia . Diferenta de 50% din valoarea 

pachetelor contractate se va face pana la 20 noiembrie 2019. 

Optiunea de rezervare a camerelor se face in ordinea achitarii avansului 

 Dupa efectuarea platii avansului, rezervarile sunt ferme. In situatia in care se se doreste 

anularea rezervarii, avansul se pierde . Rezervarea poate fi anulata gratuit numai in primele 24 ore 

de la achitarea avansului. In situatia neprezentarii la cazare sau neachitatrii diferentei pana la 20 

noiembrie 2019 , beneficiarul va pierde avansul pentru contravaloarea serviciilor contractate si 

rezervarea se va anula. 
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Colibița 

HOTEL:  Fisherman's Resort 4* 

Statiune: Colibita 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-03.12 
 

TIP CAMERA Cazare cu mic dejun 

(minim 2 nopți) 

DUBLĂ  215 LEI/noapte 

SINGLE 190 LEI/noapte 

APARTAMENT  325 LEI/noapte 

BUNGALOW VIP 450 LEI/noapte 

 

    

 

    

 

 

 

 

 

Fisherman's Resort, situat în localitatea Colibiţa are o zonă de plajă privată, o piscină sezonieră în aer liber şi 

un centru de fitness. Această proprietate cu recepție cu program nonstop are, de asemenea, restaurant și loc 

de joacă pentru copii. Complexul oferă atât WiFi gratuit, cât şi o parcare privată gratuită. 

Camerele de la Fisherman's Resort au TV cu ecran plat. Camerele cu baie privată ale unității de cazare au şi 

vedere la munte. Toate camerele au dulap de haine. 

La Fisherman's Resort se oferă în fiecare dimineaţă un mic dejun continental. 

Oaspeții pot utiliza piscina interioară. În Colibița şi în împrejurimi oaspeții complexului pot desfășura 

diferite activități, precum ciclism.  
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Delta Dunarii 

HOTEL:  Green Village-Sfantu Gheorghe - Tulcea 4 * 

Statiune: Delta Dunarii 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 30.11-02.12 

670 lei / 2 nopți / persoană 

Pachetul include:  

• 2 nopți cazare în cameră dublă pentru 1 adult, cu mic dejun  

• Mese incluse :         

 Gustare la sosire (30.11) 

 Cina (30.11)  

 Pranz Traditional (01.12) 

 Seara Pescareasca (01.12) 

 Lunch Box, pentru drum (02.12) 

 Mesele au inclusa apa plata / minerala  

 

• Transfer cu barca (Murighiol – Sfântu Gheorghe, tur-retur); 

• Petrecere cu DJ (30.11); 

• Proiectii de Film in Cinematograf; 

• Acces la Entertainment Center (volei, badminton, fotbal, biliard, tenis de masă, darts, table); 

• Acces la Lotus Spa (Sauna uscata) si Masaj (contracost) 

 

Opțional: 

• Noapte suplimentară:    240 lei / cameră dublă, cu mic dejun inclus 

• Cameră single (1 adult):   816 lei / pachet 

• Primul copil cu varsta pana in 6 ani are gratuitate.  

• Copilul cu varsta intre 6-11.99 ani:  50% din valoarea pachetului 

• Al treilea adult in camera:   605 lei / pers (cu pat suplimentar) 

• Excursie la Garla Turceasca:   120 lei 

 

Condiții: 

• Oferta este valabilă în perioada 30.11 - 02.12.2019, în limita pachetelor alocate. 

• Ședere minimă 2 nopți; 

• Ofertele speciale nu se cumulează. 

* Tarifele nu includ taxa de acces în Delta Dunării. Valoarea acesteia este de 5 lei/pers/zi , 15 

lei/pers/săptămână sau 30 lei/pers/an. 

* Alocarea spațiilor de cazare se face la recepție. 

 

    

 

 

    

 

  

 

 

http://www.sinditour.ro/


  

 

 

34 

 

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160 

Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562 

Fix: 0040/232216216 

E-mail :office@sinditour.ro 

Web: www.sinditour.ro 

 

Info Hotel:   
Localizat in Sfantu Gheorghe, locul unde Dunarea intalneste Marea Neagra, Complexul 4* Green 

Village inseamna deopotriva o vacanta pe litoral si o evadare in inima Deltei.  

 

Complexul Green Village ocupa o suprafata de cca. 30.000 mp si dispune de 89 de camere, din care 30 

de apartamente cu o camera dubla si living si 1 apartament cu doua camere duble si living, 50 de 

camere duble si 8 garsoniere. 

 

Camerele au o suprafata cuprinsa intre 25 si 40 de mp fiecare. Apartamentele au la parter un living de 

cca. 20 mp, cu 2 fotolii de ratan, ne-extensibile si o terasa de cca. 15 mp iar la etaj un dormitor de cca. 

30 mp. Decoratia, de un lux neostentativ, se remarca prin grija pentru detaliu. Peretii lambrisati in lemn 

patinat si mobilierul colonial din bambus cu drapajele din in brut, aduc in interior culorile subtile si 

calde ale deltei. Baile sunt generoase, cu finisaje impecabile, si toaleta separata. Camerele au minibar si 

aer conditionat. 

 

Facilitati copii: Copii cu varsta pana la 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare, mese si transfer. 

 

 

Transport:  
Copii intre 0-5.99 ani beneficiaza de gratuitate la transfer, tinuti in brate de catre parinti/adulti din 

motive de siguranta  

Copii intre 6-11.99 ani achita o taxa de 50% din tarif. 

 

Din motive de siguranta, este interzis accesul cu bautrui si produse alimentare in incinta Resortului. In 

situatii speciale si cu mentionarea in prealabil, taxa suplimentara pentru transportul acestora este de 1.5 

euro/colet/sens. 

 

Adultul are dreptul la 1 bagaj de 20kg si copilul 0-11.99 are dreptul la 1 bagaj de 10 kg; pentru bagaje 

ce depasesc aceasta greutate se va plati o taxa suplimentara de 0.5 euro/kg. 

 

Turistul are dreptul de a transporta gratuit 1 bicicleta sau 1 carucior si este necesara informarea 

Prestatorului . Turistul are dreptul de a transporta gratuit un animal de companie de talie mica/medie, 

tinut in cutie speciala de transport animale ( sau in brate pe propria raspundere). 

 

Transportul femeilor insarcinate se face cu acordul medicului, in lipsa acestuia clienta isi asuma pe 

propria raspundere consecintele transportului. 
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Durau 

HOTEL:   Bradul 3 * 

Statiune: Durău 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 28.11-02.12 

 
CAZARE TARIF PE 

NOAPTE 

Dubla sau single 115 lei/noapte 

Apartament  

(3 pers sau 2 adulti si 2 copii pana la 10 ani) 

230 lei/noapte 

Masa cu bonuri valorice (nu sunt obligatorii) 50 lei/pers/zi 

*Sejur minim 2 nopți 

 

Facilități copii: 
 Pentru 1 copil de la 0-10 ani in camera cu parintii fara pat suplimentar cazarea este gratuita; pentru 

pat suplimentar se achita 1/4 din c/v camerei dbl 

 Pentru 1 copil de la 10-14 ani este necesar pat suplimentar si se achita 50% din cazare 

 Copiii peste 14 ani achita integral  

 Pentru 2 adl si 2 copii cu varsta peste 10 ani cazarea este obligatorie in 2 camere duble 

 

    

  

 

 

 

 
Facilităţi hotel: 

 Situat la 250 de metri de pârtiile de schi din Durău, în Munţii Ceahlău, hotelul Bradul 

oferă un restaurant, acces gratuit la internet Wi-Fi şi camere cu balcon şi vedere la 

munte sau la pădure. 

 Fiecare cameră are minibar, TV prin cablu şi o baie cu cadă şi articole de toaletă 

gratuite. La cerere, este disponibil un uscător de păr. 

 Restaurant 196 locuri, bucatarie clasica si traditionala 

 Sala de sedinte 
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HOTEL:   Brândușa 2* 

Statiune: Durău 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 28.11-02.12 

 
CAZARE TARIF PE 

NOAPTE 

Cameră dublă/single 105 lei/noapte 

Cameră triplă 155 lei/noapte 

Suită 180 lei/noapte 

Masa cu bonuri valorice (nu sunt obligatorii) 30 lei/pers/zi 

*Sejur minim 2 nopți 

*Tarifele nu includ mic dejun 

 

Politica copii: 

1 copil 
-  0 -10 ani in camera cu parintii fara pat suplimentar,fara costuri;daca solicita pat 

suplimentar achita ¼ din c/ valoarea camerei duble(primeste camera tripla) 

- 0-14 ani, obligatoriu pat suplimentar, achita ¼ din  c/valoarea camerei duble (primeste 

camera tripla) 

Peste 14 ani achita  integral     

2 copii  

- 0-10 ani-camera tripla (achita c/v camerei duble+1/4 din c/v camerei triple) 

- 2 copii peste 10 ani -2 camere duble 

 

MASA SE SERVESTE LA RESTAURANTUL BRADUL*** 

    

  

 

 

Hotel Brandusa** este situat in centrul statiunii Durau si dispune de 42 locuri de cazare 

repartizate astfel: 12 camere duble, 3 camere triple si 3 apartamente. 

Toate camerele au baie proprie, telefon, TV cablu si balcon. 
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Maramureș 

HOTEL: Gabriela 3*  

Statiune: Vișeu de Sus, Maramureș 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-03.12 
 

CAZARE TARIF PE NOAPTE 

DBL TWIN*** 2 PERS. 230 LEI 

DBL MATRIMONIALA*** 2 PERS. 250 LEI 

DBL TWIN***in regim de SGL - 1 PERS. 210 LEI 

DBL MATRIMONIALA*** in regim de SGL - 1 PERS. 190 LEI 

Facilităţi hotel: 

Hotelul Gabriela se află în judeţul Maramureș, la 1,5 km de centrul din Vișeu de Sus. Ofera unităţi 

de cazare cu WiFi gratuit. Calea ferată istorică a Mocăniţei este la 2 km de hotel. 

Camerele moderne includ TV prin cablu, minibar şi baie cu articole de toaletă gratuite şi uscător de 

păr. Unele au balcon. 

Oaspeții au la dispoziţie facilități de wellness și spa. Acestea includ piscină interioară, sală de 

gimnastică, cadă cu hidromasaj, baie turcească, saună uscată și salină. 

Restaurantul à la carte de la Hotel Gabriela oferă preparate internaţionale şi româneşti tradiționale. 

De asemenea, are bar şi terasă. Hotelul Gabriela are şi săli de banchet unde se pot organiza 

evenimente private, inclusiv nunţi. 

În plus, proprietatea oferă loc de joacă pentru copii şi parcare privată gratuită. Zona de schi Borşa se 

află la 23 km.  

 

Facilități copii: 

 Pentru 1 copil de la 0-3,99 ani in camera cu parintii fara pat suplimentar cazarea este gratuita; 

 Pentru 1 copil de la 4-6,99 anise achită 20 lei/zi valoarea micului dejun 

 Copiii peste 7 ani achita 50 lei/zi (patul suplimentar+ mic dejun+acces la centru Spa) 

 Pentru 2 adl si 2 copii cu varsta peste 10 ani cazarea este obligatorie in 2 camere duble 

 

          Extraservicii: 

 Teren Tenis-10 lei/h; nocturnă 40 lei/h 

 Teren Fotbal-60 lei/h; nocturnă 90 lei/h 

 

Achitarea sejurului pentru acest Hotel se face astfel: 30% în momentul rezervării, 70% cu 15 zile 

inainte de data cazării. 

 
    

 

 

 

 

  

Check- in începând de la 16:00 

Check-out până la 12:00 
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HOTEL: Romanița 4*  

Statiune: Recea, Maramureș 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 28.11-03.12 

 

Sejur minim 2 nopți 
 camera single = 200 lei/ noapte(mic dejun inclus) 

 camera double/twin = 250 lei / noapte(mic dejun inclus) 

 camera family  = 320 lei/ noapte(mic dejun inclus) 

 apartament = 450 lei/ noapte(mic dejun inclus) 

 camera  deluxe – 300 lei/noapte (single) 

 camera  deluxe – 350 lei/noapte (double) 
 

*Turistii cazati in hotel beneficiaza de intrare gratuita la SPA si Piscina Exterioara/interioara 

    

 

 

 

Romanita de 4 stele este un hotel cochet, deschis in august 2013 si este amplasat la intrarea in orasul Baia 

Mare (7 km de centrul orasului), in localitatea Recea, pe drumul european E58, dinspre Cluj, intr-o zona cu 

un cadru natural superb, ferit de aglomeratia urbana.  

Hotelul Romanita este unul modern, elegant si ofera camere mari, spatioase mobilate cu stil si rafinament, o 

piscina exterioara pe timp de vara, iar pe timpul iernii un Centru Spa cu dotari de ultima ora si piscina 

interioara.  

Restaurantul si sala de evenimente precum si produsele din bucataria traditional maramureseana sunt foarte 

apreciate de turistii ce vin aici pentru a-si petrece Revelionul si Sarbatorile de iarna sau doar sa se racoreasca 

de in zilele toride de vara.  

Conditiile de cazare exceptionale, facilitatile multiple, serviciile ireprosabile si proximitatea principalelor 

obiective turistice din Maramures precum si a partiilor de ski Cavnic, Suior, Mogosa si Izvoare fac din Hotel 

Romanita un loc foarte apreciat de turisti 
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Piatra Neamț 

HOTEL:   Belvedere 3 * 

Statiune: Durău 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 28.11-02.12 

 
CAZARE TARIF PE NOAPTE 

Cameră dublă/single 115 lei/noapte 

Apartament 205 lei/noapte 

*Tariful nu include mic dejun 

*Sejur minim 2 nopți 

 

Situat la doar 200 de metri de Lacul Bâtca Doamnei și la 5 minute de mers cu mașina 

de Piatra Neamț, Hotelul Belvedere oferă restaurant, bar, terasă și Wi-Fi gratuit în 

toată proprietatea.Toate camerele Hotelului Belvedere au un TV cu canale prin cablu, 

frigider mic și baie privată cu duș și articole de toaletă gratuite. Room service este 

disponibil până la ora 22:00.  
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Poiana Brasov 

HOTEL:  Piatra Mare 4 * 

Statiune: Poiana Brasov 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-02.12 

 

EARLY BOOKING   

 1200 LEI/CAMERA DUBLA/SEJUR 2 NOPTI 

NOAPTE SUPLIMENTARA – 350 LEI 

Tariful include: 

* cazare cu mic dejun  

* pranz traditional romanesc 

* acces la piscina, sauna, salina si fitness 

Facilitati copii:  

* Primul copil intre 0-6 ani – beneficiaza de gratuitate daca este insotiti de 2 adulti platitori si nu solicita pat 

suplimentar; al doilea copil pana la 6 ani va achita 50 % din tariful unui adult si va beneficia de pat 

suplimentar. 

* Copii intre 6-12 ani- beneficiaza de o reducere de 50% din tariful unui adult, daca sunt insotiti de 2 adulti 

platitori. 

    
 Info Hotel:   
  Situare: Hotel Piatra Mare ofera cea mai splendida priveliste a statiunii Poiana Brasov, fiind situat central, in 

cel mai inalt punct al acesteia, la o altitudine de 1050 m. 

Info: Hotelul dispunand de 5 sali de conferinta dotate corespunzator, este un important reper in organizarea de 

corferinte, prezentari, congrese, fiind gazda unora dintre cele mai importante evenimente politico-economice din 

Romania.  

  Camere: Renovat in totalitate in anul 2002 si adus la standardul din prezent, hotelul are 11 camere cu un singur 

pat, 136 duble, 9 garsoniere, 16 apartamente, dotate cu cablu TV, acces internet, minibar si telefon. Hotel Piatra 

Mare ofera turistilor conditii de cazare la standarde 4 stele in 186 de camere spatioase, ramanand in continuare 

printre cele mai confortabile hoteluri din statiune. Toate camerele sunt utilate corespunzator clasificarii si 

mobilate cu articole din lemn masiv, farmecul cladirii fiind sporit si datorita colectiei de arta autentica prezentata 

aici de catre proprietar. Apartamentul Prezidential reprezinta punctul de atractie al turistilor, acesta fiind situat la 

etajul 9, de unde se poate savura intens splendida panorama a masivului Postavaru.  

  Facilitati: Pentru evenimentele corporate exista 8 sali de conferinte care pot gazdui un total de pana la 2000 de 

delegati, dotate cu absolut toate facilitatile, astfel incat activitatile sa fie desfasurate cu succes.  

Zona de relaxare asteapta turistii sa beneficieze de piscina interioara de dimensiuni impresionante (26 x 27m), 

care ofera, in acelasi timp, vedere spre munte, sauna cu bazin cu apa rece si salon de masaj, sala de fitness si, nu 

in ultimul rand, de salina. 

  Servicii gratuite: internet wireless, parcare, receptie deschisa non-stop 

  Servicii cu plata: room service 

  Animale de companie: Animalele de companie nu sunt acceptate. 

  Atractii in zona: Piata Sfatului din Brasov, Biserica Neagra din Brasov, Poarta Schei, Turnul Negru, Poarta 

Ecaterinei 
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HOTEL:  Silver Mountain Resort 3* 

Statiune: Poiana Brasov 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 28.11-02.12 
 

Tip Camera Nr.Persoa

ne 

2 nopti 3 nopti 

Camera Dubla Superioara 2 1000 lei 1350 lei 

Apartament 2 camere 3 1340 lei 1809 lei 

Apartament 3 camere 4 1800 lei 2430 lei 

Apartament 4 camere 6 2200 lei 2970 lei 
PACHETUL INCLUDE: 

 Mic Dejun 

 1 copil pana la 2 ani beneficiaza de gratuitate, fara pat suplimentar (pentru pat 

suplimentar se achita 80 lei/zi) 

 Pentru al doilea copil pana la 2 ani se achita 80 lei/zi – include pat suplimentar si mic 

dejun 

 Pentru copiii intre 2 si 12 ani se achita 80 lei/zi iar pentru cei peste 12 ani si adulti se achita 

100 lei. 

* Politica de anulare: rezervarile se pot anula gratuit cu 45 de zile inainte de data sosirii ,intre 45 de 

zile si 30 de zile orice anulare sau modificare se penalizeaza cu 50% din valoarea integrala a 

pachetului,cu mai putin de 30 zile inainte de data sosirii pachetele devin nerambursabile si orice 

modificare sau anulare se tarifeaza cu contravaloarea intregului sejur. 

 

Oferta este valabila pana la data de 01.11.2019 in limita locurilor disponibile,dupa aceasta perioada 

hotelul isi rezerva dreptul de a schimba tarifele ,precum si termenii si conditiile de 

rezervare/anulare. 

    

  

 

 

Silver Mountain Resort & Spa are o piscină în aer liber și află în Poiana Brașov, la 20 de minute pe jos de 

pârtia de schi Bradul. De asemenea, proprietatea se află în apropierea stadionului şi la aproximativ 1,7 km de 

telecabina Capra Neagră. Telegondola Postăvarul este la 2,1 km. 

Toate camerele hotelului au terasă cu vedere la munte. Camerele au balcon, iar unele unităţi de cazare de la 

Silver Mountain Resort & Spa beneficiază de vedere la grădină. Fiecare unitate de cazare are dulap. 

Proprietatea pune la dispoziţie un centru de spa şi wellness cu o cadă cu hidromasaj şi saună, situat într-o 

clădire diferită. În apropiere de Silver Mountain Resort & Spa se pot practica diverse activităţi, precum schi. 
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Predeal 

HOTEL: Bulevard 3 * 

 Statiune: Predeal 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-02.12 

 

Tip Camera 2 nopti 3 nopti 

Camera Dubla 

2 persoane 
900 lei 1215 lei 

Apartament 

2 persoane 
1100 lei 1485 lei 

 

PACHETUL INCLUDE: 

 Mic Dejun si Pranz 

 Acces gratuit la sauna, salina, jacuzzi, wi-fi. 

 1 copil pana la 2 ani beneficiaza de gratuitate, fara pat suplimentar (pentru pat 

suplimentar se achita 80 lei/zi) 

 Pentru al doilea copil pana la 2 ani se achita 100 lei/zi – include pat suplimentar si mic 

dejun si pranz 

 Pentru copiii intre 2 si 12 ani se achita 160 lei/zi iar pentru cei peste 12 ani si adulti 

se achita 200 lei. 

* Politica de anulare: rezervarile se pot anula gratuit cu 45 de zile inainte de data sosirii, 

intre 45 de zile si 30 de zile orice anulare sau modificare se penalizeaza cu 50% din valoarea 

integrala a pachetului,cu mai putin de 30 zile inainte de data sosirii pachetele devin 

nerambursabile si orice modificare sau anulare se tarifeaza cu contravaloarea intregului 

sejur. 

 

Oferta este valabila pana la data de 15.10.2019 in limita locurilor disponibile,dupa aceasta 

perioada hotelul isi rezerva dreptul de a schimba tarifele ,precum si termenii si conditiile de 

rezervare/anulare. 

 
 

 

 

 

Hotelul Bulevard este situat în staţiunea montană Predeal, la 2 km de pârtiile de schi, şi oferă acces gratuit la 

internet WiFi, restaurant, terasă şi grădină. 

Toate camerele includ minibar, TV cu ecran plat cu canale prin cablu, birou, telefon şi baie cu duş cu 

hidromasaj, uscător de păr, papuci, articole de toaletă gratuite şi halat de baie. Unele camere au balcon şi 

vedere la munte.  

http://www.sinditour.ro/
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HOTEL:  Cabana Schiorilor 4* 

 Statiune: Predeal 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-01.12 
 

 Pachet camera dubla 980 lei /  2 persoane  

 Pachet  Apartament    1180 lei /  2 persoane                                      
 Cazare 2 nopti cu mic dejun                                                          

30 Dec – cina festiva , muzica live,                                           

Acces internet wi-fi, parcare (in limita locurilor disponibile)   

 

Facilitati copii cu 1 adult 

 1 copil 6-14 ani: achita un loc in dubla/apartament 

 2 copii 6-14 ani: primul achita un loc in dubla,/apartament  iar al doilea achita 50% din tarif adult 

 1 copil 14-18 ani achita un loc in dubla 

 1 copil 0-6 ani si 1 copil 06-14 ani: primul are gratuitate, al doilea achita 100% 

 1 copil 0-6 ani si 1 copil 14-18 ani: primul are gratuitate, al doilea achita 100% 

 1 copil 6-14 ani si 1 copil 14-18 ani : primul achita 50% din tarif adult, iar al doilea 100% 

Facilitati copii cu 2 adulti 

 1 sau 2 copii 0-6 ani beneficiaza de gratuitate la pachet, fara pat suplimentar 

 1 sau 2 copii 6-14 ani achita 50% din pachet, fara pat suplimentar 

 copiii cu varste peste 14 ani achita integral 

 

* TARIFELE SUNT CALCULATE PENTRU 2 PERSOANE CAZATE IN CAMERELE DBL 

/APARTA 

 
 

 

 
 

 

Unitatea de cazare are o pozitionare excelenta, fiind situat la baza partiei de schi Clabucet Sosire si este un 

punct de plecare spre diferite trasee montane si obiective turistice din zona Valea Prahovei. Echipa noastra 

este formata din personal de servire atestat. 
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HOTEL:  Hera 3 *
2 

 Statiune: Predeal 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-02.12 

 
Tipuri camere Sejur 2 nopți Sejur 3 nopți 

Garsonieră 1350 lei 1750 lei 

Apartament 1050 lei 1450 lei 
 

 

Pachetul include: 

 Cazare cu mic dejun și cină pentru 2 persoane; 

 Cină bufet începând cu ziua de cazare; 

 Masa Festivă de 1 Decembrie 2019 (produse tradiționale, ciolan cu fasole, , sarmale, preparate la 

grătar, dulciuri, patiserie, băuturi alcoolice și non-alcoolice ) 

 Cină bufet în data de 02.12.2019 pentru sejur de 3 nopti; 

 Muzică live și dansuri folclorice la restaurantul hotelului; 

 Cină bufet în data de 02.01.2020 pentru cei care au sejur de 4 nopti; 

 Acces gratuit la piscină, sauna, wi-fi, loc de joacă pentru copii; 

 Parcare gratuită în limita locurilor disponobile. 

 

Tarife și facilități pentru copii: 

 Primul copil cu vârsta 0-7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și masa; 

 Al doilea copil cu vârsta 0-7 ani achită 40 lei/zi cazare și masa; 

 Pentru copiii între 7-14 ani se achită 100 lei/sejur cazare și masa (2 sau 3 nopti); 

 Copiii peste 14 ani achită 400 le/sejur, pentru cazare cu mic dejun (2 sau 3 nopti). 

 

!!! Rezervările se pot anula gratuit cu 15 de zile înaintea sosirii, între 15 și 8 de zile se 

penalizaeaz cu 50% din valoarea sejurului, orice MODIFICARE sau ANULARE  cu mai 

putin de 8 de zile se tarifeaza cu 100% din valoarea sejurului. 
 Taxa de statiune si salvamont se achita separat fata de cazare si anume 3 lei/adult/zi; 

 Check-in incepand cu orele 14:00  / Check-out pana la orele 12:00 

 

    
 Info Hotel:   
 

Restaurant: In restaurantul unitatii se pot servi atat preparate traditionale, cat si specialitati din 

bucataria internationala si chiar pizza. Oricare va fi alegerea dvs., veti avea parte de o mancare 

gustoasa, bine preparata de bucatari cu experienta.  

Facilitati: Sala de conferinte poate fi utilizata de catre grupurile organizate, fiind dotata cu TV, 

videoproiector si flipchart, conexiunie la internet - wireless. 

                                                      
2
 Se acceptă animale de companie de talie mică contracost  
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Servicii gratuite: acces la piscina si sauna, internet wireless, parcare, camera de bagaje, jocuri de 

divertisment, receptie deschisa non-stop, comenzi taxi 

Servicii cu plata: spalatorie, serviciu de calcatorie, lustruire pantofi, sali de conferinta fax / copiator, 

servicii de telefonie, excursii 

Animale de companie: Accesul cu animale de companie este permis. 

Facilitati copii: Copiii cu varsta intre 0 si 7 ani beneficiaza de gratuitate la cazare; copiii mai mari de 7 

ani beneficiaza de reducere 50%. 

 

Atractii in zona: trasee turistice montane in imprejurimi (Canionul ,,Sapte scari", Cascada ,,Tamina", 

Pestera de gheata, Cheile Rasnoavei), Manastirea ,,Sfantul Nicolae", Biserica ortodoxa ,,Sfintii 

Imparati Constantin si Elena", Capela romano-catolica ,,Timisul de Jos", Manastirea romano-catolica 

,,Timisul de Jos", Monumentul Eroilor - Valea Rasnoavei, Monumentul ,,Mihail Saulescu", 

Monumentul Eroilor din gara Predeal 
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HOTEL: Rozmarin 4*
3
 

Statiune: Predeal 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-01.12 
 

450 lei loc în cameră dublă 
Pachetul include: 

 2 nopti de cazare cu micul dejun înperioada 29 nov-01 dec 

 Cină românească cu foc de tabără și formație live pe 30.11.19; pe toată durata cinei vor fi incluse 

bauturile alcoolice și nealcoolice 

 *noapte extra 200 lei/camera/noapte (cazare + micul dejun) 

 

650 lei loc în apartament 
Condții și faciități pentru copii și adulți: 

 Primul copil până in 12 ani are gratuitate (in pat cu părinții) 

 Al 2-lea copil până în 12 ani achită 30% din prețul unui adult 

 Copii cu vârsta intre 12-18 ani achită 50% din prețul/adult 

 A 3-a persoană adultă în cameră achită 75% din preț 

 

FACILITĂȚI: 

 wi-fi;                                                                            

 acces liber la sala de fitness, saună        

 muzică live în restaurant   

 

 

 

 

Hotelul Rozmarin din Predeal este aproape de Stadionul Orăşenesc. Oferă unităţi de cazare renovate frumos, 

cu acces gratuit la internet Wi-Fi. 

Oaspeţii au la dispoziţie locuri de parcare gratuite. Hotelul Rozmarin include un lounge pentru mic dejun, o 

terasă, o zonă de fitness şi o cadă cu hidromasaj. De asemenea, există o saună şi şezlonguri.  

                                                      
3
 Acceptă animale de companie 

http://www.sinditour.ro/
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Râșnov 

Hotel Radsor**** 

STAȚIUNEA: Râșnov 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-01.12 
 

Tip camera* Tarif/camera/noapte 

Camera singla 230 lei 

Camera dubla 

standard 

290 lei 

Camera dubla  

superior 

330 lei 

Apartament 390 lei 

Family  room 310 lei 

*Tarifele includ mic dejun! 

 

Situat în Râșnov, la 400 de metri de liftul panoramic de la cetatea Râșnov, Hotelul Radsor**** are o 

grădină și o terasă. Restaurantul hotelului servește preparate din bucătăria mediteraneană și europeană. 

 

Camerele hotelului sunt luminoase și au TV cu ecran plat și balcon, iar unele oferă vedere la munte 

și la cetate. De asemenea, camerele au frigider, precum și facilități de cafea și ceai.  

 

Oaspeții pot admira împrejurimile minunate în timp ce navighează pe internet, aceștia având la 

dispoziție WiFi gratuit în întreaga proprietate. Hotelul are recepție cu program nonstop și un loc de joacă 

pentru copii. 

 

Atracțiile din zonă includ Peștera Valea Cetății, aflată la 1 km de proprietate. Stațiunea Poiana 

Brașov este situată la 10 km, iar orașul Brașov se află la aproximativ 25 de minute de mers cu mașina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sinditour.ro/
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Sangeorgiu de Mures 

HOTEL: Apollo Wellness Club 4* 

Statiune: Sângeorgiu de Mureș 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-01.12 

 

2 nopţi : 

 Cameră double 4**** 616 lei/adult 

 Cameră double 3*** 556 lei/adult 

 250 lei/copil (5-12 ani) cu pat suplimentar 

 150 lei supliment SGL/sejur 

 
Sunt incluse: 

 Mic dejun bufet 

 Cină tradiţională (bufet) in data de 30.11.2019 

 Buget restaurant 80 lei/adult/sejur si 40 lei/copil 5-12 ani/ sejur (se consuma in regim a la carte in 

restaurant) 

 Buget wellness 80 lei/adult/sejur (bugetul poate fi folosit pentru servicii de masaj, cosmetica) 

 Acces nelimitat la Centrul SPA 
 

    

  

 

 

 

Situat la 3 km de Târgu Mureş, Hotelul Apollo oferă acces gratuit la un centru de wellness mare cu piscine 

în interior şi în aer liber, băi saline, cadă cu hidromasaj, precum şi saună şi facilităţi de fitness. 

 

Renumitele băi saline din Sângeorgiu de Mureş se află în interiorul complexului. Oaspeţii pot beneficia 

contra unui cost suplimentar de o ofertă bogată de tratamente, precum împachetări cu nămol, reflexoterapie, 

aromoterapie şi băi cu apă sărată. La proprietate veţi găsi mai multe facilităţi sportive, printre care terenuri 

de fotbal, tenis şi baschet. 

 

Toate camerele includ TV prin cablu şi baie privată cu halate de baie şi papuci. Unele camere au aer 

condiţionat şi beneficiază de balcon şi de acces gratuit la internet WiFi. Unele camere sunt de 3 stele. 

  

http://www.sinditour.ro/
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Sinaia 

HOTEL: Carpathia 4* 

Statiune: Sinaia 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 28.11-01.12 

 
Tip Camera 2 nopti 3 nopti 

Camera Dubla 1000 lei 1275 lei 

Apartament 1400 lei 1785 lei 
 

PACHETUL INCLUDE: 

 Mic Dejun 

 Acces gratuit la piscina, sauna, salina, jacuzzi, wi-fi. 

 Muzica live in fiecare seara 

 

 1 copil pana la 2 ani beneficiaza de gratuitate, fara pat suplimentar (pentru pat suplimentar se achita 

80 lei/zi) 

 Pentru al doilea copil pana la 2 ani se achita 80 lei/zi – include pat suplimentar si mic dejun 

 Pentru copiii intre 2 si 12 ani se achita 80 lei/zi iar pentru cei peste 12 ani si adulti se achita 100 lei. 

 

* Politica de anulare: rezervarile se pot anula gratuit cu 45 de zile inainte de data sosirii ,intre 45 de zile 

si 30 de zile orice anulare sau modificare se penalizeaza cu 50% din valoarea integrala a pachetului,cu 

mai putin de 30 zile inainte de data sosirii pachetele devin nerambursabile si orice modificare sau 

anulare se tarifeaza cu contravaloarea intregului sejur. 

 

Oferta este valabila pana la data de 15.09.2019 in limita locurilor disponibile,dupa aceasta perioada hotelul 

isi rezerva dreptul de a schimba tarifele ,precum si termenii si conditiile de rezervare/anulare. 
 

    

  

 

 

 

 

Situat central în staţiunea montană Sinaia, hotelul de 4 stele Carpathia oferă acces gratuit la un centru spa cu 2 saune, 

piscină interioară şi cadă cu hidromasaj. Accesul la internet WiFi este gratuit în întreaga proprietate. 

Toate camerele hotelului au TV cu ecran plat cu canale prin cablu, cutie de valori şi minibar. Baia privată include papuci şi 

articole de toaletă gratuite. 

Hotelul găzduieşte un restaurant care serveşte mâncăruri româneşti şi internaţionale şi oferă un bogat mic dejun tip bufet în 

fiecare dimineaţă, cu o varietate de produse atent selectate. De asemenea, există un bar şi o sală de conferinţe. 

Telecabina este la 5 minute de mers cu maşina. Castelele Peleş şi Pelişor, precum şi mănăstirea Sinaia se găsesc la mai puţin 

de 2,5 km de proprietate. Gara Sinaia este situată la 10 minute de mers pe jos. La proprietate există o parcare gratuită, în 
funcţie de disponibilitate, dar vizavi este şi o altă parcare publică cu plată.  

http://www.sinditour.ro/
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Slanic Moldova 

HOTEL: Dobru 3* 

Statiune: Slănic Moldova 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-01.12 

 

 660 lei/persoană/sejur 
 

 
 

 

    

  

 
 

 

 

Situat la aproximativ 200 de metri de izvoarele curative din staţiunea Slănic, Hotelul Dobru beneficiază de o 

locaţie liniştită într-o zonă montană plină de verdeaţă. În zonele publice este disponibil acces gratuit la 

internet WiFi. 

Camerele Hotelului Dobru sunt dotate cu TV, minibar, baie privată şi balcon. 

Hotelul oferă acces gratuit la o piscină interioară cu apă încălzită, saună, cadă cu hidromasaj, sală de fitness, 

tenis şi facilităţi de tenis de masă, toate situate la 750 de metri de clădirea hotelului. Oaspeţii se pot plimba 

prin grădină, admirând împrejurimile. Proprietatea are saună, cadă cu hidromasaj, biliard şi servicii de 

închiriere de biciclete, disponibile la un cost suplimentar. 

Restaurantul în stil vânătoresc serveşte mâncăruri româneşti şi internaţionale, având o capacitate de 120 de 

locuri. De asemenea, există şi un bar de zi. Sălile de conferinţe sunt disponibile la un cost suplimentar. 
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HOTEL: Perla 4* 

Statiune: Slănic Moldova 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-01.12 
 

 920 lei/persoana/loc in dubla 

*200 lei supliment single 

 1060 lei/persoana/junior suite 

 1200 lei/persoana/apartament 
Pachetul include: 

 Cazare 2 nopți 

 cina bufet 29.11.19 

 cina romaneasca 30.11.19 &muzica LIVE 

 Pranzul Romanului 01.12.19  

 late check-out 

 acces la centrul SPA (piscina, bazin cu apa sarata, sauna umeda, sauna uscata, sala de fitness) 

 internet wifi 

 parcare gratuita in limita locurilor disponibile  

 

*Copiii cu varsta cuprinsa intre 0-6.99 beneficiaza de gratuitate. 

** Copiii cu varsta cuprinsa intre 7-13.99 ani achita 50% din tariful unui adult.  

*** Copiii cu varsta peste 14 ani achita 80% din tariful unui adult.  

 

    

 

 

 

Hotelul Perla**** oferă 2 restaurante, un centru de fitness, un centru de wellness şi spa, o terasă şi un bar în 

Slănic-Moldova. Hotelul oferă o piscină interioară şi un depozit de bagaje.Camerele hotelului includ un 

dulap şi un TV cu ecran plat. Camerele sunt utilate cu un ceainic, unele camere au balcon, iar anumite 

camere se bucură de vedere la munte. 

Centrul de wellness şi spa bine echipat oferă mai multe tipuri de facilităţi de tratament. Proprietatea are o 

saună. Schiatul se numără printre activităţile de care oaspeţii se pot bucura în apropierea proprietăţii. 
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Timisul de Jos 

HOTEL:  Domeniul Dâmbu Morii 3*
4
 

Statiune:  Timișul de Jos, Brașov 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 28.11-02.12 
 

Tip Camera 2 nopti 3 nopti 

Camera Dubla 

2 persoane 

900 lei 1215 lei 

Dubla Superioara 

2 persoane 

1100 lei 1485 lei 

 

PACHETUL INCLUDE: 

 Mic Dejun si Pranz 

 

 1 copil pana la 2 ani beneficiaza de gratuitate, fara pat suplimentar (pentru pat 

suplimentar se achita 80 lei/zi) 

 Pentru al doilea copil pana la 2 ani se achita 100 lei/zi – include pat suplimentar si mic 

dejun si pranz 

 Pentru copiii intre 2 si 12 ani se achita 160 lei/zi iar pentru cei peste 12 ani si adulti 

se achita 200 lei. 

 

* Politica de anulare: rezervarile se pot anula gratuit cu 45 de zile inainte de data sosirii ,intre 

45 de zile si 30 de zile orice anulare sau modificare se penalizeaza cu 50% din valoarea 

integrala a pachetului,cu mai putin de 30 zile inainte de data sosirii pachetele devin 

nerambursabile si orice modificare sau anulare se tarifeaza cu contravaloarea intregului sejur. 

Oferta este valabila pana la data de 15.10.2019 in limita locurilor disponibile,dupa aceasta 

perioada hotelul isi rezerva dreptul de a schimba tarifele ,precum si termenii si conditiile de 

rezervare/anulare. 

    

 

 

 

 
Domeniul Dâmbu Morii se află la 7 km de centrul orașul Braşov, într-o zonă pitorească dintre Muntele Piatra Mare și râul 

Timiș. Proprietatea oferă acces WiFi gratuit, parcare privată şi o piscină sezonieră în aer liber, prevăzută cu șezlonguri. 

Camerele au TV cu ecran plat cu canale prin cablu, minibar, cutie de valori, balcon şi baie privată, cu duș, articole de toaletă 

gratuite și halate. 

Oaspeții se pot bucura de mese în restaurantul din incintă sau se pot relaxa în grădină. Aceștia au la dispoziție o grădină 
mare cu terasă. Proprietatea oferă şi alte facilităţi, precum recepție cu program nonstop, o sală de jocuri, un iaz privat de 

pescuit și un loc de joacă pentru copii  
                                                      
4
 Se acceptă animale de companie de talie mică, contracost 

http://www.sinditour.ro/


  

 

 

53 

 

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160 

Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562 

Fix: 0040/232216216 

E-mail :office@sinditour.ro 

Web: www.sinditour.ro 

 

Vatra Dornei 

HOTEL:  Bradul 3 * 

Statiune: Vatra Dornei 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-01.12 
 

 280 lei/persoanã/pachet/loc în camera dublã  

 380 lei/persoanã/pachet/dubla în regim single  

 380 lei/personã/pachet/apartament 
Pachetul include: 2 nopți cazare cu mic dejun - bufet suedez, cinã festivã în seara zilei 

de sf. Andrei cu orchestrã, surprizã tricolorã pentru fiecare participant. 

Facilitãți: acces la piscinã si saunã. 

 

Notã: Pentru copiii care însoțesc 2 adulți: 

- cu vârsta între 0 - 2 ani beneficiazã de gratuitate la cazare și masã*, nu se asigurã pat 

suplimentar; 

- cu vârsta între 2 ani (impliniti) - 6 ani cazare gratuitã (nu se asigurã pat suplimentar), se 

achitã ½ din valoarea meselor (70 lei); 

- cu vârsta între 6 ani (împliniți) -14 ani, cazare cu/fãrã pat suplimentar, se achitã ½ din pachet 

(140 lei); 

- peste 14 ani (împliniți) cazare cu/fãrã pat suplimentar, pachetul se achitã integral. 

*turistii care doresc meniu la cina festiva pentru copiii cu vârsta între 0 - 2 ani, achitã suma de 

40 lei/copil 

Condiții de platã: Pentru rezervare fermã, în 5 zile lucrãtoare de la data emiterii facturii 

proforme se va achita un avans de 50  din valoarea pachetului de servicii, iar diferența se 

va achita cu 5 zile lucrãtoare înainte de sosirea turiștilor. 

În cazul anulãrii rezervãrii în mai puțin de 48 de ore de la data sosirii turiștilor, suma 

achitatã se pierde integral, iar rezervarea se anuleazã. În cazul neprezentãrii turiștilor se 

anuleazã rezervarea și nu se restituie sumele de bani plãtite. 

    

 
 

 

 

Acest hotel are un complex wellness mare cu o piscină şi saună. Hotelul este situat în staţiunea Vatra Dornei şi oferă acces 

gratuit la internet Wi-Fi şi parcare gratuită. 

Toate camerele Hotelului Bradul sunt dotate cu mobilier modern, TV prin cablu, minibar şi baie privată cu cadă şi articole 

de toaletă. 

Restaurantul Hotelului Bradul serveşte preparate culinare româneşti şi internaţionale, într-o ambianţă elegantă. 

Oaspeţii pot lua telescaunul până în partea de sus a pârtiei Dealul Negru, care se află la altitudinea de 1300 metri. Există mai 

multe pârtii de schi pentru schiori începători şi intermediari. 

  

http://www.sinditour.ro/


  

 

 

54 

 

Iași, B-dul Tutora nr 2, Sc.B, Parter Romania, 700160 

Tel: 0756216216, 0758800500, 0752562562 

Fix: 0040/232216216 

E-mail :office@sinditour.ro 

Web: www.sinditour.ro 

 

HOTEL:  Dorna 4 * 

Statiune: Vatra Dornei 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-02.12 
 

Tarifele sunt exprimate in lei, pentru 2 persoane si single, pe zi, cu mic dejun inclus și  acces la : piscina interioara 

incalzita, sauna salina , sauna finlandeză, saună umedă , camera rece si sala de fitness .  

 Cazare in : TARIFE 

Camera dubla 3* 299 

Single in dubla de 3* 264 

Camera dublă standard (4*) 320 

Single in dubla standard 285 

Cameră dublă superior (4*) 345 

Single în dublă superior 310 

Apartament standard (4*) 365 

Single in apartament 4* 330 

Apartament superior 4* 395 

 Single in apartament superior  360 

Suita superior  4*(4 persoane) 730 

Single in suita ( 2persoane ) 660 

  Camerele duble superior, apartamentele și suita pot fi suplimentate, iar locurile suplimentare se vor încasa astfel: 

Tarif 1 copil/ noapte/ cazare cu mic dejun si acces spa 

Vârsta 6-9 6-13 14-17 Adult 

 
Fără loc 

suplimentar 
Cu pat suplimentar 

 35 74 98 130 

Important: 

- locurile suplimentare se asigură pe paturi pliante în camerele superioare de 4* și pe canapea 

extensibilă în apartament. 

- nu se asigură locuri suplimentare în camere de 3* sau camera standard 4* 

- 1 adult + 1 copil ( indiferent de vârsta acestuia)se va achita cv camera regim dublu  

- cazare locuri suplimentare minim 2 copii: cel mai mare achită integral locul suplimentar, fiecare 

din ceilalți copii 35 lei  

La receptia hotelului, turistii vor achita taxa hoteliera, stabilita de administratia locala. 

Pentru grupurile organizate, tarifele se vor negocia în funcție de cantitatea de servicii comandată și gradul de ocupare. 

IMPORTANT : nu se admit animale de companie. 

OPTIONAL : SERVICII DE MASA    dejun : 60,00 lei/ zi /1 pers ;  cina :    60,00 lei/ zi /1 pers.  
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PENSIUNEA:  Vânătorul 4 * 

Statiune: Vatra Dornei 

Pachet 1 Decembrie 2019: perioada 29.11-01.12 
 

 

Tip cameră Tarif 

CAMERA TWIN 230 LEI / MD 

CAMERA TRIPLA 275 LEI / MD 

APARTAMENT 330 LEI / MD 

CABANA 310 LEI / MD 
 

*Tarife cazare pe noapte cu mic dejun 

                                 

    

 

 

 

 

    

 

Info: 

Pensiunea Vânătorul este amplasată la o altitudine de 800 de metri. Împrejurimile oferă posibilităţi pentru 

drumeţii şi ciclism. La pensiune oaspeţii pot juca tenis de masă şi este disponibil un loc de joacă pentru 

copii. Situată la 700 de metri de pârtiile de schi Parc din Vatra Dornei, Pensiunea Vânătorul oferă camere cu 

acces Wi-Fi gratuit şi TV prin cablu. Oaspeţii au la dispoziţie un teren de tenis, un restaurant à la carte şi o 

grădină cu facilităţi de grătar. 

 

Facilități copii : 

- Copiii până la 6 ani care dorm cu părinții, nu plătesc cazarea; în cazul utilizării unui pat suplimentar, 

copiii plătesc 50% din tariful unui adult; copiii peste 13 ani plătesc tariful de adult (dovada vârstei se face cu 

certificatul de naștere). 

 

 

Oferta este valabila in limita locurilor disponibile. 

 

Va dorim un sejur minunat! 
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