
STAŢIUNEA: VENUS 

HOTEL : LIDIA*** 
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI 

 

SERIILE 

 

 

 

 

CAZARE + MD  de 10 lei/pers./zi 

 

 

 

 

 

CAZARE + MD(10lei/pers./zi) şi FIȘA CONT  de 38 lei/pers./zi 

 

 

Seria: 01.07.2016 - 07.07.2016 490 718 
Seria: 07.07.2016 - 13.07.2016 

Seria: 13.07.2016 - 19.07.2016 
- 718 

Seria: 19.07.2016 - 25.07.2016 

Seria: 25.07.2016 - 31.07.2016 

Seria: 31.07.2016 - 06.08.2016 

Seria: 06.08.2016 - 12.08.2016 

Seria: 12.08.2016 - 18.08.2016 

Seria: 18.08.2016 - 24.08.2016 

Seria: 24.08.2016 - 30.08.2016 

 

- 

 

808 

Hotel Lidia** este situat în zona central - nordică a staţiunii Venus, pe faleză, la circa 50 m de plajă. Hotelul oferă cazare în 124 camere duble şi 2 apartamente, fiind 

construit pe parter + 5 etaje. Camerele duble dispun de grup sanitar propriu, TV cablu, minibar, balcon (fără parter). Datorită dispunerii avantajoase foarte aproape de 

mare, majoritatea camerelor beneficiază de vedere la mare.  

Nu se acceptă animale de companie.  
Masa : 10 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 38 lei/zi/pers. – FIȘA CONT 

 Facilităţi copii: 2 ADL + 1 sau 2  COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de adult. 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar. 

 2ADL + 1 sau 2  COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui  loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei 

CAMERA SGL: 1 ADL + 1 sau 2 COPII 

 1 sau 2 copii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile de masă achiyiţionate de ADL; adultul achită camera în regim SGL. 

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi.  

Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single.  

Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet. 

 La recepţie se achită taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004 

 



 
 

STAŢIUNEA: VENUS 

HOTEL : BRÂNDUŞA** 
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI 

 

SERIILE 

 

 

 

 

CAZARE 

 

 

 

 

 

 

 

CAZARE +  FIȘA CONT  de 27 lei/pers./zi 

 

 

Seria: 01.07.2016 - 07.07.2016 310 472 
Seria: 07.07.2016 - 13.07.2016 

Seria: 13.07.2016 - 19.07.2016 
- 472 

Seria: 19.07.2016 - 25.07.2016 

Seria: 25.07.2016 - 31.07.2016 

Seria: 31.07.2016 - 06.08.2016 

Seria: 06.08.2016 - 12.08.2016 

Seria: 12.08.2016 - 18.08.2016 

Seria: 18.08.2016 - 24.08.2016 

Seria: 24.08.2016 - 30.08.2016 

 

 

- 

 

 

502 

Hotel BRÂNDUŞA, clasificat 2*, situat la 50 m de plajă, P+4, 82 camere DBL şi 2 TPL, camerele DBL dispun de balcon, grup sanitar cu duş propriu, seif; 

restaurant propriu categoria 2* Brânduşa cu o capacitate de 226 de locuri, terasă, bar de zi. Nu se acceptă animale de companie. 
Masa : 10 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 27 lei/zi/pers. – FIȘA CONT 

             

    Facilităţi copii: 2 ADL + 1 sau 2  COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de adult. 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar. 

 2ADL + 1 sau 2  COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui  loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei 

CAMERA SGL: 1 ADL + 1 sau 2 COPII 

 1 sau 2 copii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile de masă achiyiţionate de ADL; adultul achită camera în regim SGL. 

 

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi.  

Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single. 

Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet. 

La recepţie se achită taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004 

 



 

STAŢIUNEA: VENUS 

HOTEL: RALUCA*** 

TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI 

 

 

SERIILE 

 

 

 

CAZARE + MD  

 

 

CAZARE + FIȘA CONT  de 38 lei/pers./zi 

 

 

 

 

CAZARE + MD(10lei/pers./zi) şi FIȘA 

CONT  de 38 lei/pers./zi 

 

 

Seria: 01.07.2016 - 07.07.2016 460 - 688 
Seria: 07.07.2016 - 13.07.2016 

Seria: 13.07.2016 - 19.07.2016 
- - 688 

Seria: 19.07.2016 - 25.07.2016 

Seria: 25.07.2016 - 31.07.2016 

Seria: 31.07.2016 - 06.08.2016 

Seria: 06.08.2016 - 12.08.2016 

Seria: 12.08.2016 - 18.08.2016 

Seria: 18.08.2016 - 24.08.2016 

Seria: 24.08.2016 - 30.08.2016 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

778 

Hotel RALUCA, clasificat 3* - situat în zona centrală a staţiunii, la 150 m de plajă. Camerele duble sunt dotate cu grup sanitar propriu, duş, aer condiţionat, TV cablu, minibar, 

telefon, balcon la etaj, seif. Dispune de: Restaurant, terasă, bar de zi, bar de noapte, parcare păzită, piscină exterioară. Nu se acceptă animale de companie. 

 

Masa : 10 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 38 lei/zi/pers. – FIȘA CONT 

                Facilităţi copii:  

 2 ADL + 1 sau 2  COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de adult. 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar. 

 2ADL + 1 sau 2  COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui  loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei 

CAMERA SGL: 1 ADL + 1 sau 2 COPII 

 1 sau 2 copii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de ADL; adultul achită camera în regim SGL. 

 

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi. 

 Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single. 

Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet. 

La recepţie se achită taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004 



STAŢIUNEA: SATURN 

HOTEL: CERNA*** 

TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI 

 

SERIILE 

 

 

 

CAZARE + MD 

 

 

CAZARE + FIȘA CONT  de 38 

lei/pers./zi 

 

 

 
 

CAZARE + MD(10lei/pers./zi) şi FIȘA 

CONT de 38 lei/pers./zi 

 

Seria: 01.07.2016 - 07.07.2016 460 - 688 
Seria: 07.07.2016 - 13.07.2016 

Seria: 13.07.2016 - 19.07.2016 
- - 688 

Seria: 19.07.2016 - 25.07.2016 

Seria: 25.07.2016 - 31.07.2016 

Seria: 31.07.2016 - 06.08.2016 

Seria: 06.08.2016 - 12.08.2016 

Seria: 12.08.2016 - 18.08.2016 

Seria: 18.08.2016 - 24.08.2016 

Seria: 24.08.2016 - 30.08.2016  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

778 

Hotel Cerna, clasificat 3* - situat în zona nordică a staţiunii Saturn, la 10 m de plajă. Face parte din hotelurile renovate din Saturn. Camerele duble sunt dotate 

cu grup sanitar propriu  uscător de păr, TV cablu, minibar, telefon, balcon la etaj, geam termopan, aer condiţionat. Dispune de: Restaurant, terasă, bar de zi, 

sală fitness, parcare, seif la recepţie.  

Nu se acceptă animale de companie. 

 

Masa : 10 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 38 lei/zi/pers. – FIȘA CONT 

               Facilităţi copii: 

 2 ADL + 1 sau 2  COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă achiziţionate 

de adult. 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar. 

 2ADL + 1 sau 2  COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui  loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei 

 CAMERA SGL: 1 ADL + 1 sau 2 COPII 

 1 sau 2 copii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de ADL; adultul achită camera în 

regim SGL. 

 

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi. Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single. 

Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet. 

La recepţie se achită taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004 



STAŢIUNEA: SATURN 

HOTEL : SIRET 3* 
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI 

SERIILE 

 
CAZARE + MD 

CAZARE + FIȘA CONT  de 38 

lei/pers./zi 

CAZARE + MD(10lei/pers./zi) şi FIȘA 

CONT de 38 lei/pers./zi 

Seria: 01.07.2016 - 07.07.2016 460 - 688 
Seria: 07.07.2016 - 13.07.2016 

Seria: 13.07.2016 - 19.07.2016 
- - 688 

Seria: 19.07.2016 - 25.07.2016 

Seria: 25.07.2016 - 31.07.2016 

Seria: 31.07.2016 - 06.08.2016 

Seria: 06.08.2016 - 12.08.2016 

Seria: 12.08.2016 - 18.08.2016 

Seria: 18.08.2016 - 24.08.2016 

Seria: 24.08.2016 - 30.08.2016 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

778 

Hotel SIRET, clasificat 2*+ - situat în zona nordică a staţiunii Saturn, la 100 m de plajă. Face parte din hotelurile renovate din Saturn. Camerele duble sunt dotate 

cu grup sanitar propriu, TV; camerele de la etaj au balcon. Dispune de: restaurant, bar, parcare. Distribuţia camerelor se face numai la recepţie. Tot de la recepţie 

se pot închiria unităţi de frigider contra cost 11 lei/zi, în limita stocului disponibil.  

Nu se acceptă animale de companie. 

Masa : 10 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 35 lei/zi/pers. – FIȘA CONT 

               Facilităţi copii: 

 

 2 ADL + 1 sau 2  COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de 

adult. 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar. 

 2ADL + 1 sau 2  COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui  loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei 

CAMERA SGL: 1 ADL + 1 sau 2 COPII 

 1 sau 2 copii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de ADL; adultul achită camera în regim 

SGL. 

 

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi. Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single. 

Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet. 

La recepţie se achită taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004 



 

 

STAŢIUNEA: SATURN 

HOTEL : BALADA*** 
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI 

SERIILE CAZARE + MD (10 lei/pers./zi) CAZARE + FIȘA CONT  de 38 lei/pers./zi 
CAZARE + MD(10lei/pers./zi) şi 

FIȘA CONT de 38 lei/pers./zi 

Seria: 01.07.2014 - 07.07.2014 490 - 718 
Seria: 07.07.2016 - 13.07.2016 

Seria: 13.07.2016 - 19.07.2016 
- - 718 

Seria: 19.07.2016 - 25.07.2016 

Seria: 25.07.2016 - 31.07.2016 

Seria: 31.07.2016 - 06.08.2016 

Seria: 06.08.2016 - 12.08.2016 

Seria: 12.08.2016 - 18.08.2016 

Seria: 18.08.2016 - 24.08.2016 

Seria: 24.08.2016 - 30.08.2016 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

868 

Hotel BALADA, clasificat 3* este situat în partea nordică a staţiunii la cca 20 m de plajă, dispune de dotări de calitate, fiind renovat complet. Majoritatea camerelor 

beneficiază de vedere la mare. Camerele duble sunt dotate cu grup sanitar propriu , uscător de păr, TV cablu, minibar, telefon, balcon, geam termopan, aer 

condiţionat. Dispune de: Restaurant, terasă, bar de zi, Sală fitness, parcare, seif la recepţie. 

 Nu se acceptă animale de companie.  

Masa : 10 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 38 lei/zi/pers. – FIȘA CONT 

               Facilităţi copii: 

 2 ADL + 1 sau 2  COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de 

adult. 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar. 

 2ADL + 1 sau 2  COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui  loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei 

CAMERA SGL: 1 ADL + 1 sau 2 COPII 

 1 sau 2 copii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de ADL; adultul achită camera în regim 

SGL. 

 

 

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi.  

Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single. 

Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet. 

La recepţie se achită taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004 



 
 

 

STAŢIUNEA: SATURN 

HOTEL : HORA*** 
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI 

SERIILE CAZARE + MD (10 lei/pers./zi) 
CAZARE + FIȘA CONT  de 38 

lei/pers./zi 

CAZARE + MD(10lei/pers./zi) şi 

FIȘA CONT de 38 lei/pers./zi 

Seria: 01.07.2016 - 07.07.2016 490 - 718 
Seria: 07.07.2016 - 13.07.2016 

Seria: 13.07.2016 - 19.07.2016 
- - 718 

Seria: 19.07.2016 - 25.07.2016 

Seria: 25.07.2016 - 31.07.2016 

Seria: 31.07.2016 - 06.08.2016 

Seria: 06.08.2016 - 12.08.2016 

Seria: 12.08.2016 - 18.08.2016 

Seria: 18.08.2016 - 24.08.2016 

Seria: 24.08.2016 - 30.08.2016 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

868 

Hotel HORA, clasificat 3* este situat în zona nordică a staţiunii Saturn, la cca 40 m de plajă. Camerele duble sunt dotate cu grup sanitar propriu , uscător de păr, TV 

cablu, minibar, telefon, balcon, geam termopan, aer condiţionat. Dispune de: Restaurant, terasă, bar de zi, Sală fitness, parcare, seif la recepţie. Nu se acceptă animale 

de companie.  

Masa : 10 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 38 lei/zi/pers. – FIȘA CONT 

               Facilităţi copii: 

 2 ADL + 1 sau 2  COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de 

adult. 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar. 

 2ADL + 1 sau 2  COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui  loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei 

CAMERA SGL: 1 ADL + 1 sau 2 COPII 

 1 sau 2 copii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de ADL; adultul achită camera în regim 

SGL. 

 

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi. Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single. 

Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet. 

La recepţie se achită taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004 
 



 

 

 

STAŢIUNEA: SATURN 

HOTEL : SIRENA*** 
TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI 

SERIILE CAZARE + MD (10 lei/pers./zi) 
CAZARE + FIȘA CONT  de 38 

lei/pers./zi 

CAZARE + MD(10lei/pers./zi) şi 

FIȘA CONT de 38 lei/pers./zi 

Seria: 01.07.2016 - 07.07.2016 490 - 718 
Seria: 07.07.2016 - 13.07.2016 

Seria: 13.07.2016 - 19.07.2016 
- - 718 

Seria: 19.07.2016 - 25.07.2016 

Seria: 25.07.2016 - 31.07.2016 

Seria: 31.07.2016 - 06.08.2016 

Seria: 06.08.2016 - 12.08.2016 

Seria: 12.08.2016 - 18.08.2016 

Seria: 18.08.2016 - 24.08.2016 

Seria: 24.08.2016 - 30.08.2016 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

868 

Hotel SIRENA, clasificat 3* este situat în zona nordică a staţiunii, la cca 20 m de plaja fiind primul hotel dinspre Venus spre Saturn, având acces uşor la plaja cea 

mai bună din Saturn. Camerele duble sunt dotate cu grup sanitar propriu , uscător de păr, TV cablu, minibar, telefon, balcon,  geam termopan, aer condiţionat. 

Dispune de: Restaurant, terasă, bar de zi, Sală fitness, parcare, seif la recepţie. Nu se acceptă animale de companie. În apropierea hotelului se află Aqua Park 

Balada ( acces gratuit).  Masa : 10 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 38 lei/zi/pers. – FIȘA CONT;  Facilităţi copii: 
 2 ADL + 1 sau 2  COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de 

adult. 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar. 

 2ADL + 1 sau 2  COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui  loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei 

CAMERA SGL: 1 ADL + 1 sau 2 COPII 

 1 sau 2 copii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de ADL; adultul achită camera în regim 

SGL. 

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi. Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single. 

Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet. 

La recepţie se achită taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004 
 



 
 

STAŢIUNEA: SATURN 

HOTEL: AIDA** 

TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI 

SERIILE CAZARE + MD 
CAZARE + FIȘA CONT  de 27 

lei/pers./zi 

CAZARE + MD(10lei/pers./zi) şi 

FIȘA CONT  de 27 lei/pers./zi 

Seria: 01.07.2016 - 07.07.2016 370 - 532 
Seria: 07.07.2016 - 13.07.2016 
Seria: 13.07.2016 - 19.07.2016 

- - 532 

Seria: 19.07.2016 - 25.07.2016 

Seria: 25.07.2016 - 31.07.2016 

Seria: 31.07.2016 - 06.08.2016 

Seria: 06.08.2016 - 12.08.2016 

Seria: 12.08.2016 - 18.08.2016 

Seria: 18.08.2016 - 24.08.2016 

Seria: 24.08.2016 - 30.08.2016 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

562 

 Hotelul Aida** se află în centrul staţiunii la circa 50 m de plajă. Oferta este pentru cazare în camere duble. Toate camerele duble au grup sanitar propriu. 

Camerele de la etaj au balcon. Distribuţia camerelor se face numai la recepţia hotelului. Tot la recepţie se pot închiria unităţi de TV şi frigider, în limita stocului 

disponibil. Dispun de restaurant, bar, parcare.  Nu se acceptă animale de companie. 

 

 
Masa : 10 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 27 lei/zi/pers. – FIȘA CONT 

               

 

 Facilităţi copii: 

 2 ADL + 1 sau 2  COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă achiziţionate 

de adult. 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar. 

 2ADL + 1 sau 2  COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui  loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei 

CAMERA SGL: 1 ADL + 1 sau 2 COPII 

 1 sau 2 copii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de ADL; adultul achită camera în 

regim SGL. 

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi. Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single. Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină 

cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet. La recepţie se achită taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004 

 

 



 

STAŢIUNEA: SATURN 

HOTEL: MUREŞ**+ 

TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI 

SERIILE CAZARE+MD 
CAZARE + FIȘA CONT  de 27 

lei/pers./zi 

CAZARE + MD(10lei/pers./zi) şi 

FIȘA CONT  de 27 lei/pers./zi 

Seria: 01.07.2016 - 07.07.2016 394 - 556 
Seria: 07.07.2016 - 13.07.2016 

Seria: 13.07.2016 - 19.07.2016 
- - 556 

Seria: 19.07.2016 - 25.07.2016 

Seria: 25.07.2016 - 31.07.2016 

Seria: 31.07.2016 - 06.08.2016 

Seria: 06.08.2016 - 12.08.2016 

Seria: 12.08.2016 - 18.08.2016 

Seria: 18.08.2016 - 24.08.2016 

Seria: 24.08.2016 - 30.08.2016 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

652 

Hotel MUREŞ, clasificat 2*+ - situat în zona nordică a staţiunii Saturn, la 50 m de plajă. Face parte din hotelurile renovate din Saturn în 2012. Camerele duble sunt 

dotate cu grup sanitar propriu, TV; camerele de la etaj au balcon. Dispune de: restaurant, bar, parcare. Distribuţia camerelor se face numai la recepţie. Tot de la 

recepţie se pot închiria unităţi de frigider contra cost 11 lei/zi, în limita stocului disponibil. Nu se acceptă animale de companie. 
Masa : 10 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 27 lei/zi/pers. – FIȘA CONT 

                Facilităţi copii: 

 2 ADL + 1 sau 2  COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de 

adult. 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar. 

 2ADL + 1 sau 2  COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui  loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei 

CAMERA SGL: 1 ADL + 1 sau 2 COPII 

 1 sau 2 copii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de ADL; adultul achită camera în regim 

SGL. 

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi. Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single. 

Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet. 

La recepţie se achită taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004 



 

 

STAŢIUNEA: EFORIE NORD 

HOTEL: DIANA** 

TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI 

SERIILE CAZARE + MD 
CAZARE + FIȘA CONT  de 27 

lei/pers./zi 

CAZARE + MD(10lei/pers./zi) şi FIȘA 

CONT  de 27 lei/pers./zi 

Seria: 01.07.2016 - 07.07.2016 370 472 532 
Seria: 07.07.2016 - 13.07.2016 

Seria: 13.07.2016 - 19.07.2016 
- 472 532 

Seria: 19.07.2016 - 25.07.2016 

Seria: 25.07.2016 - 31.07.2016 

Seria: 31.07.2016 - 06.08.2016 

Seria: 06.08.2016 - 12.08.2016 

Seria: 12.08.2016 - 18.08.2016 

Seria: 18.08.2016 - 24.08.2016 

Seria: 24.08.2016 - 30.08.2016 

 

- 

 

502 

 

562 

Hotel Diana este situat la 200 m faţă de plajă, 200 m faţă de centru şi 600 m faţă de gară; are P+3 etaje; P+3 etaje; Camerele sunt dotate cu baie cu duş, parţial 

vedere la mare şi  balcon . Nu se acceptă animale de companie. 
Masa : 10 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 27 lei/zi/pers. – FIȘA CONT 

                Facilităţi copii: 

 2 ADL + 1 sau 2  COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de 

adult. 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar. 

 2ADL + 1 sau 2  COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui  loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei 

CAMERA SGL: 1 ADL + 1 sau 2 COPII 

 1 sau 2 copii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de ADL; adultul achită camera în regim 

SGL. 

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi. Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single. 

Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet. 

La recepţie se achită taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004 

 



 

STAŢIUNEA: EFORIE SUD 

HOTEL: CAPITOL**/GLORIA** 

TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI 

SERIILE CAZARE 
CAZARE + FIȘA CONT  de 27 

lei/pers./zi 

CAZARE + MD(10lei/pers./zi) şi FIȘA 

CONT  de 27 lei/pers./zi 

Seria: 01.07.2016 - 07.07.2016 
Seria: 07.07.2016 - 13.07.2016 

Seria: 13.07.2016 - 19.07.2016 

Seria: 19.07.2016 - 25.07.2016 

Seria: 25.07.2016 - 31.07.2016 

Seria: 31.07.2016 - 06.08.2016 

Seria: 06.08.2016 - 12.08.2016 

Seria: 12.08.2016 - 18.08.2016 

Seria: 18.08.2016 - 24.08.2016 

Seria: 24.08.2016 - 30.08.2016 

 

 

 

- 

 

 

 

442 

 

 

 

502 

Hotel CAPITOL, clasificat 2* este situat la cca 50 m de plajă şi 1000 m de centrul staţiunii. Hotel P+3, dispune de 112 camere DBL. Camerele sunt dotate cu baie 

cu duş, TV cablu, frigider şi balcon. Restaurantul are o capacitate de 228 locuri.  Hotel Gloria** este situat în partea de nord a staţiunii, pe faleză, la 50 m de 

mare. Hotelul oferă cazare în 117 camere DBL. Toate camerele dispun de grup sanitar propriu şi balcon. La recepţie se pot închiria unităţi de TV şi frigider, în 

limita disponibilităţilor. Se oferă cazare în camere cu 2 paturi, grup sanitar propriu. Nu se acceptă animale de companie.  
Masa : 10 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 27 lei/zi/pers. – FIȘA CONT 

                Facilităţi copii: 

 

 2 ADL + 1 sau 2  COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de 

adult. 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar. 

 2ADL + 1 sau 2  COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui  loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei 

CAMERA SGL: 1 ADL + 1 sau 2 COPII 

 1 sau 2 copii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de ADL; adultul achită camera în 

regim SGL. 

 

 

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi.  

Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single. Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet. 

La recepţie se achită taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004 



STAŢIUNEA: NEPTUN 

HOTEL: MIORIŢA*** 

TARIF/PERS/SEJUR 6 NOPŢI 

SERIILE CAZARE+MD 
CAZARE + FIȘA CONT  de 38 

lei/pers./zi 

CAZARE + MD(10lei/pers./zi) şi 

FIȘA CONT de 38 lei/pers./zi 

Seria: 01.07.2016 - 07.07.2016 382 - 610 
Seria: 07.07.2016 - 13.07.2016 

Seria: 13.07.2016 - 19.07.2016 

Seria: 19.07.2016 - 25.07.2016 

Seria: 25.07.2016 - 31.07.2016 

Seria: 31.07.2016 - 06.08.2016 

Seria: 06.08.2016 - 12.08.2016 

Seria: 12.08.2016 - 18.08.2016 

Seria: 18.08.2016 - 24.08.2016 

Seria: 24.08.2016 - 30.08.2016 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

658 

Hotel MIORIŢA, clasificat 3* - situat la aprox 150m de centrul staţiunii Neptun şi la 700 m de plajă. Camerele sunt dotate cu grup sanitar propriu , uscător de păr, 

TV cablu, minibar, telefon, balcon, aer condiţionat. Dispune de: cofetărie, terasă exterioară, bar de zi şi piscină exterioară. Nu se acceptă animale de companie. 

 

Masa : 10 lei/zi/pers. MD(mic dejun) – meniu fix şi 38 lei/zi/pers. – FIȘA CONT; 
              Facilităţi copii: 

 2 ADL + 1 sau 2  COPII(0-2,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(3-6,99 ani)- copilul beneficiază de gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) și achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de 

adult. 

 2 ADL + 1 sau 2 COPII(7-11,99 ani)- copilul achită 50% din valoarea pachetului achiziţionat de adult cu acordare de pat suplimentar. 

 2ADL + 1 sau 2  COPII(12-17,99 ani)- copilul achită 70% din tariful unui  loc de cazare, cu acordare de pat suplimentar şi 100% din valoarea mesei 

CAMERA SGL: 1 ADL + 1 sau 2 COPII 

 1 sau 2 copii de la 3 la 6,99 ani beneficiază de gratuitate la cazare şi achită 50% din serviciile de masă achiziţionate de ADL; adultul achită camera în regim 

SGL. 

Durata sejurului este de 7 zile / 6 nopţi.  Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single. 

Cazarea se face la ora 18 a zilei de intrare şi se termină cel târziu la ora 12 a zilei înscrise pe bilet. 

La recepţie se achită taxa de staţiune – conform H.C.L.M./2004 

 


