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Hotel Voila - Mamaia

Hotelul Florida este amplasat pe o fasie de nisip, intre tarmul 
Marii Negre si Lacul Siutghiol, in Statiunea Mamaia.
Hotelul este construit pe malul lacului si beneficiaza astfel de o 
priveliste superba. In acelasi timp, turistii au acces rapid la plaja, 
la orasul Constanta, dar si la punctele de interes din statiunea 
Mamaia: satul de vacanta, aqua magic, telegondola, terenuri de tenis.

• 0-7 ani (neimpliniti) GRATUIT pentru 1 copil.
- Al 2-lea copil 0-7 ani, 25RON/zi fara pat suplimentar si fara
mic dejun si 50RON/zi cu pat suplimentar si mic dejun.
• 7-12 ani (neimpliniti) 25RON/zi fara pat suplimentar si fara
mic dejun si 50RON/zi cu pat suplimentar si mic dejun.
• 12-18 ANI 70 RON/ZI cu pat suplimentar si mic dejun

facilitati hotel conditii cazare copii

Hotel Voila Mamaia are o capacitate de 200 de camere si este amplasat 
in nordul statiunii chiar pe malul lacului Siutghiol, oferind o priveliste 
superba catre lac. Unitatea este compusa din doua corpuri de cladire 
situate foarte aproape, clasificare in categoria de 3***.
Ambele corpuri ale complexului ofera cazare in camere duble cu baie 
proprie, minibar, aer conditionat si TV, sali de conferinta si restaurante 
de categoria I.de categoria I.
Mai mult, unele camere din cele doua cladiri ale hotelului comunica 
intre ele, fiind ideale pentru familiile aflate in vacanta.

• 0-7 ani (neimpliniti) - gratuitate la 1 copil pe cameră, fără
pat suplimentar. Pentru al doilea copil se achită 35RON/zi
• 7-12 ani(neimpliniti) -35 ron/zi, fără pat suplimentar. 50RON/zi
cu pat suplimentar
• 12-18 ani se vor taxa la fel ca un al treilea adult in camera
si anume 65 ron/zi -include mic dejun.

facilitati hotel conditii cazare copiifacilitati hotel



Resortul nostru aduce pe litoralul romanesc cele mai inalte 
standarde de turism: servicii de cazare de 4**** în ansamblul de vile 
cu o capacitate de peste 350 de camere duble sau twin, junior
suite si apartamente cu 2 si 3 camere.
Camerele sunt gandite astfel incat oaspețti nostri sa se bucure de
atmosfera eleganta, intr-o oaza de verdeata luxurianta. Culorile
camerelor sunt alese in tonalitati placute si calde, mobilierul este camerelor sunt alese in tonalitati placute si calde, mobilierul este 
amplasat cu respect fata de spatiul necesar, dar si fata de simtul
estetic.
Vox Maris Grand Resort pune la dispozitie clientilor sai în mod 
gratuit o parcare de 150 de locuri. Accesul in parcare se face in
limita spatiilor disponibile. Animalele de companie nu sunt acceptate.

0-4 ani (neimpliniti) - gratuitate la 1 copil pe camera
4-7 ani - 20RON/copil/mic dejun, fara pat sumplimentar
7-12 ani - 30RON/copil/mic dejun, fara pat suplimentar
12-18 ani - 100RON/zi/mic dejun si pat suplimentar

Hotel 
Vox Maris - CostinESTI

facilitati hotel conditii cazare copii

Hotel Regal Mamaia 4 stele este situat in nordul statiunii Mamaia, pe 
malul lacului Siutghiol, la 200 de metri de plaja si 10 minute de mers 
cu masina de centrul Constantei. Majoritatea cluburilor și barurilor din 
Mamaia se află la mai putin de 1 km.
Hotelul este clasificat in categoria 4 stele, fiind construit in 2006 pe 
5 nivele si oferind dotari ultramoderne, confort, eleganta si servicii de 
calitate. Hotel Regal Mamaia este un hotel modern, ce asigura calitate. Hotel Regal Mamaia este un hotel modern, ce asigura 
intimitatea si linistea oaspetilor sai si ofera cazare in 46 de camere si 
apartamente.

Hotelul Regal din Mamaia si echipa sa de profesionisti asteapta sa va 
ofere servicii de calitate si o vacanta minunata!

0-11,9 ani (maxim 2/cameră) - gratuitate fără pat suplimentar
Peste 7 ani- 17.5RON/copil/mic dejun
Peste 12 ani - Considerați adulți, achită integral mic dejun și pat 
suplimentar care reprezintă jumătate din contravaloarea unui
loc
Un adult și un copil de 12 ani achită contravaloarea unei
camecamere single care reprezintă contravaloarea unei camere 
double minus 35 RON.

Hotel  REGAL - mamaia

facilitati hotel conditii cazare copii



Hotel 
Condor- Mamaia

Hotel Condor a fost complet renovat oferind cazare in camere 
moderne si luminoase, intr-o zona centrala a statiunii, in 
apropiere de telegondola. Datorita pozitiei privilegiate, situat 
langa piazzeta Cazino, puteti asista pe toata durata verii la 
spectacole in aer liber din aceasta piazzeta.

- Restaurant Condor cu terasa, salon de mic dejun
- Ba- Bar de zi
- Camera pentru bagaje
- Lift
- Sala fitness
- Sala de conferinte dotata cu aer conditionat, sonorizare, ecran, 
acces internet, videoproiector, pupitru, capacitate 70-100 locuri
- Parcare

1. Copiii intre 0-3 ani beneficiaza de gratuitate 100% la cazare si 
mic dejun, fara pat suplimentar.
2. Copiii intre 3-12 ani beneficiaza de cazare gratuita daca nu 
solicita pat suplimentar dar achita 50% din valoarea unui mic 
dejun(18 lei)  .
3. Copiii intre 12-14 ani beneficiaza de gratuitate la cazare daca nu 
solicita pat suplimentasolicita pat suplimentar dar achita un mic dejun intreg.
4. Peste 14 ani achita un loc intreg avand mic dejun asigurat si pat 
suplimentar.
5. La dejun si cina copiii cu varsta 0-3 ani au  gratuitate; 3-12 ani 
achita 50 % din valoare ; peste 12 ani achita valoarea integrala.

Patul suplimentar se ofera la solicitare si se incaseaza:
< 12 ani 50% din tariful unui loc si 50 % din valoarea micului dejun.
12-14 ani 70% din tariful unui loc platind valoarea unui mic dejun 12-14 ani 70% din tariful unui loc platind valoarea unui mic dejun 
intreg: ( tarif loc -1MD ) * 70 % +1 MD.

facilitati hotel Conditii Cazare



Situat lângă o pădure în oraşul balnear Băile Felix, acest hotel mare 
de 4 stele are 2 piscine şi un centru de wellness. Toate camerele 
spaţioase sunt dotate cu TV cu ecran plat şi aer condiţionat. Oaspeţii 
beneficiază de acces gratuit la internet Wi-Fi.
Centrul spa al hotelului President are cadă cu hidromasaj, saună şi 
baie turcească.
Atât piscina în aer libeAtât piscina în aer liber, cât şi cea acoperită sunt aprovizionate cu apă
termală. La cerere, sunt disponibile masaje şi alte tratamente.

Camerele şi suitele au aparat de ceai/cafea şi baie privată. Unele 
camere oferă un balcon cu vedere la pădure sau la curte.
Hotelul serveşte un mic dejun tip bufet. Restaurantul asigură preparate 
din bucătăria internaţională şi are o terasă de vară tradiţională.
Centrul istoric al oraşului Oradea se află la 8 km. Autobuzele către 
Oradea opresc chiar la intrarea în hotel. Hotelul se află la 20 de minute 
de mers cumaşina de aeroportul oraşului Oradea, iar parcarea este de mers cumaşina de aeroportul oraşului Oradea, iar parcarea este 
gratuită.

Hotel 
president - baile felix

Hotel 
BuLevard- predeal

facilitati hotel facilitati hotel

Hotelul Bulevard din statiunea Predeal este pozitionat intr-un 
cadru montan unic , dominat de privelistea impunatoare a 
Muntilor Bucegi, Piatra Mare si Postavarul si de aerul curat si 
proaspat al muntelui.
Hotelul Bulevard este situat la 900 m de partiile de schi, si ofera 
acces gratuit la internet Wi-Fi, restaurant, terasa si gradina.

Fiecare camera este dotata cu minibar, TV cu ecran plat cu canale prin 
cablu, birou, telefon si baie cu dus cu hidromasaj, uscator de par, papuci, 
articole de toaleta gratuite. Unele camere au vedere la munte si balcon.
Hotelul Bulevard Predeal ofera o receptie cu program nonstop si are 
facilitati de conferinte si evenimente.
Clientii se pot relaxa in cadrul hotelului la sauna si jacuzzi.
Gara Predeal este la 500 de metri, iar Castelul Peles este la 13 kmGara Predeal este la 500 de metri, iar Castelul Peles este la 13 km
Accesibilitate: acces direct din DN1 (Drumul National 1), parcare 
gratuita delimitata cu bariere de acces, sistem de supravhegere.

facilitati hotel facilitati hotel



Situat liniștit în Vama, în județul Satu Mare, Hotelul Valea Mariei 
oferă unități de cazare cu aer condiționat și acces gratuit la cada cu 
hidromasaj, sauna, piscina interioară și piscina în aer liber sezonieră.
Toate unitățile de cazare oferă Wi-Fi gratuit, TV prin cablu, frigider 
și baie privată cu duș și uscător de păr. De asemenea, unele unități au 
balcon.

Hotelul Valea Mariei are restaurant, bar și terasă în aer liber. Facilitățile
suplimentare includ loc de joacă pentru copii și grătar.
La un cost suplimentar, oaspeții au acces la un solar și la terenurile de 
fotbal și tenis. Există parcare gratuită. Cea mai apropiată stație de 
autobuz se află la 2 km.
Această proprietate este de asemenea bine cotată pentru locația sa 
excelentă înexcelentă în Vama! Clienții i-au acordat un scor mai mare decât altor 
proprietăți din zonă.

Hotel 
valea mariei - tara oasului

complex 
turistic bucovina - sucevita

facilitati hotel facilitati hotel

Înconjurat de păduri, la 3,5 km de Mănăstirea Sucevița, Complexul 
Turistic Bucovina oferă unități de cazare cu TV prin satelit, precum 
și restaurant și spa. Toate unitățile sunt mobilate funcțional, 
amenajate cu podea din lemn și au baie privată cu duș, uscător de păr 
și articole de toaletă gratuite. De asemenea, unele unități au balcon.
În plus, Complexul Turistic Bucovina include bar, câteva terase în aer 
libeliber, facilități de grătar pentru oaspeți, precum și loc de joacă pentru 
copii. La un cost suplimentar, oaspeții se pot relaxa în centrul spa, 
care oferă piscină interioară, saună și cadă cu hidromasaj. De 
asemenea, se pot antrena în centrul de fitness sau se pot bucura de un 
joc de biliard sau tenis. Se oferă parcare gratuită.

• 0-12 ANI GRATUIT/FARA PAT SUPLIMENTAR
• 12-18 ANI 70 RON/ZI CU PAT SUPLIMENTAR

facilitati hotel conditii cazare copii

facilitati hotel



Despre puflene Resort, cazare și relaxare în Delta Dunării, Murighiol
Posibilitatile de relaxare sunt multiple si raspund celor mai exigente 
cerinte. Acest proiect este rezultatul pasiunii si al perseverentei, intr-un 
peisaj de basm desfasurat pe o suprafata de peste 10 ha „Puflene Resort” 
din Murighiol este noul etalon al ospitalitatii din Delta Dunarii.
Realizat pe marginea lacului, intr-un decor natural unic, „
Puflene Resort” este destinatia perfecta pentru o vacanta de neuitat, fie Puflene Resort” este destinatia perfecta pentru o vacanta de neuitat, fie 
ca esti impreuna cu familia sau prietenii, bunul gust, rafinamentul si 
eleganta te va surprinde la fiecare pas.
Oaza unica in Delta Dunarii, „Puflene Resort” este noul concept turistic 
destinat celor care doresc o evadare din cotidian si apreciaza imbinarea 
dintre frumusetea naturii , confort la cele mai inalte standarde si 
servicii de inalta tinuta profesionala.

DE MODIFICAT
0-4 ani (neimpliniti) - gratuitate la 1 copil pe camera
4-7 ani - 20RON/copil/mic dejun, fara pat sumplimentar
7-12 ani - 30RON/copil/mic dejun, fara pat suplimentar
12-18 ani - 100RON/zi/mic dejun si pat suplimentar

Puflene 
Resort - delta dunarii

facilitati hotel conditii cazare copii

Situat la 1 km de centrul oraşului Băile Herculane şi de Râul Cerna, 
Hotelul Domogled oferă un restaurant şi un centru spa. Oaspeţii au la 
dispoziţie acces gratuit la internet WiFi în zonele publice, precum şi 
o parcare privată gratuită
Camerele Hotelului Domogled oferă o zonă de relaxare, TV cu 
ecran plat cu canale prin cablu şi baie cu cadă şi articole de toaletă 
gratuite. Unele camere au balcon.gratuite. Unele camere au balcon.

La hotel există o recepţie deschisă nonstop, o grădină cu facilităţi de 
grătar, o zonă comună de lounge şi o sală de jocuri. Oaspeţii pot juca 
biliard, darts şi tenis de masă, pot savura băuturi la bar sau închiria o 
bicicletă pentru a explora zona înconjurătoare.
Valea Cernei, o zonă unde se găsesc numeroase trasee de drumeţii şi 
cascade începe la 5 km. Râul Cerna, aflat la 1 km, este ideal pentru 
pescuit şi pentru practicarea de diverse sporturi nautice. Gara din pescuit şi pentru practicarea de diverse sporturi nautice. Gara din 
Băile Herculane este situată la 4 km

Hotel 
Domogled - Baile Herculane

facilitati hotel facilitati hotel



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.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.

Hotel  Carpathia- sinaia

hotel Casa Iris - sinaia

facilitati hotel facilitati hotel

Prin amplasare si facilitatile oferite, hotelul Casa Iris este
locul potrivit pentru a petrece vacante frumoase la munte.
Casa Iris este situata in Sinaia, la 125 km nord de
Bucuresti, pe Valea Prahovei, una dintre cele mai vizitate
locatii turistice din tara.

Vila este compusa din 13 camere duble standard, o camera dubla
matrimoniala de lux, 4 junior suites si 2 senior suites, toate 
dotate cu televizor LCD, minibar, telefon si acces gratuit la internet.
-ACCES GRATUIT LA SPA
-PARCARE GRATUITA SUPRAVEGHEATA

facilitati hotel facilitati hotel

facilitati hotel




