CATALOGUL
VACANŢE
ROMÂNEŞTI

Faceţi rezervări cu voucherele de
vacanţă Chèque Vacances şi
bucuraţi-vă de oferte special
create pentru dumneavoastră.

Parteneri

LITORALUL MĂRII NEGRE

www.vacanteromanesti.ro

Mamaia
SEJUR
HOTEL CARAIMAN
AVION: plecări din Cluj-Napoca către Constanţa, cu
transfer până la hotel .

-3%

AMPLASARE: la doar 100 de metri de Lacul Siutghiol şi la
200 de metri de plaja de nisip.
FACILITĂŢI HOTEL: recepţie cu program nonstop , Wi-Fi
gratuit în toate zonele publice şi în cameră, loc de joacă,
piscină, parcare gratuită.
FACILITĂŢI CAMERE: aer condiţionat, cu balcon,
mobilate practic, televizor, minibar şi baie. Accesul la
internet .

FACILITĂŢI MASĂ: restaurant tradiţional românesc cu
terasă .

154lei

031.437.93.67

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere
de vacanţă Chèque Vacances a unui
sejur de 7 zile, fără masă, transport avion
inclus, în perioada 17.06-24.06.2018.

HOTEL CENTRAL

Pensiune completă

AMPLASARE: în staţiune, la 50m. de plajă.

-8%

FACILITĂŢI HOTEL: camere duble si 3 apartamente (244
locuri), restaurant, loc de joacă pentru copii lângă terasa
restaurantului, piscină exterioară, parcare gratuită – 30 de
locuri.
FACILITATI CAMERE: aer condiţionat, TV cablu, frigider,
minibar, baie cu duş, telefon internaţional, balcon.
FACILITĂŢI MASĂ: în restaurantul Central, mic dejun
bufet suedez şi continental, pensiune completă.
021.31.41.980

224lei

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere
de vacanţă Chèque Vacances a unui
sejur de 5 nopţi cu pensiune completă
pentru o persoană.

HOTEL VICTORIA

ALL inclusive

AMPLASARE: 50 m de plajă, în staţiune.
FACILITĂŢI HOTEL: 322 duble şi 8 apartamente, dispuse
pe 9 etaje, 2 restaurante din care unul cu specific italian.
FACILITĂŢI CAMERE: TV, AC, telefon, minibar, baie cu
duş, toate camerele au balcon mai puţin cele de la etajul 1.
FACILITĂŢI MASĂ: restaurant propriu 3*, toate mesele
sunt servite sub formă de bufet - bucătărie românească şi
internaţională diversificată şi de două ori pe săptămână
cine tematice.
021.210.30.40

206lei

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere
de vacanţă Chèque Vacances a unui
sejur de 5 zile, all inclusive, pentru o
persoană, în luna iunie.

LITORALUL MĂRII NEGRE

www.vacanteromanesti.ro

Eforie Nord
HOTEL FORTUNA

Pensiune completă

AMPLASARE: în centrul staţiunii, la 200m. de plajă.
FACILITATE HOTEL: braserie pe plajă (96 locuri), spaţii
verzi amenajate cu scaune, mobilier de grădină şi umbrele,
şezlong şi umbrelă de plajă contra cost, cărucior pentru
copil, pătuţ gratuit pentru copii sub 7 ani.

-8%

FACILITĂŢI CAMERE: aer condiţionat, TV, minibar, baie
cu cadă sau cu duş, balcon (10 camere nu au balcon),
pardoseală din gresie, tâmplărie PVC şi geam termopan,
protecţie antiinsecte, mobilier nou.
FACILITĂŢI MASĂ: în regim bufet suedez pentru micul
dejun şi "a la carte" pe bază de bonuri valorice.

119lei

021.31.41.980

Preţ pentru o persoană, valabil pentru
plata cu vouchere de vacanţă Chèque
Vacances a unui sejur de 7 nopţi cu
pensiune completă pentru o persoană.

HOTEL RHODOS

Pensiune completă

AMPLASARE: este situat în zona Acapulco-Debarcader,
la 50 m. de plajă.
FACILITATE HOTEL: parcare proprie - gratuită, parter şi 2
etaje, 2 săli de recreere pe fiecare etaj.
FACILITĂŢI CAMERE: camere duble cu aer condiţionat,
TV - LCD, minibar, baie cu duş, uscător de păr, telefon,
mochetă, balcon mic cu gresie etajul 1 şi 2.
FACILITĂŢI MASĂ: în sistem bonuri valorice şi se acordă
în restaurantul Acapulco, categoria I.

173lei

Preţ pentru o persoană, valabil pentru
plata cu vouchere de vacanţă Chèque
Vacances a unui sejur de 5 zile, cu
pensiune completă, pentru o persoană.

COMPLEX
STEAUA DE MARE

0364.803.888

All inclusive

AMPLASARE: în nordul staţiunii, la 100m. de plajă.
FACILITATE HOTEL: Restaurant; recepţie non-stop; bar;
lift; aer condiţionat/ventiloconvector; terasă; sală de
conferinţe , loc de joacă pentru copii; seif la recepţie; bază
de tratament; piscină în aer liber; Internet wireless gratuit;
parcare gratuită.

-40%

FACILITĂŢI CAMERE: TV în cameră, minibar, baie
proprie; uscător de păr în cameră; televiziune prin
cablu/satelit.
FACILITĂŢI MASĂ: bucătărie tradiţională şi internatională:
supe, ciorbe, gustări, salate speciale, garnituri, bucate la
grătar, peşte.

163lei

Ofertă valabilă pentru o persoană, pentru
o zi, la plata cu vouchere de vacanţă
Chèque Vacances a unui sejur de 7 zile,
all inclusive, până în 28.02.2018.

0725.020.993

LITORALUL MĂRII NEGRE
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Jupiter
HOTEL METEOR

Pensiune completă

AMPLASARE: în centrul staţiunii, la 200m. de plajă.
FACILITATE HOTEL: braserie pe plajă (96 locuri), spaţii
verzi amenajate cu scaune, mobilier de grădină şi umbrele,
şezlong şi umbrelă de plajă contra cost, cărucior pentru
copii, pătuţ gratuit pentru copii sub 7 ani.
FACILITĂŢI CAMERE: aer condiţionat, TV, minibar, baie
cu cadă sau cu duş, balcon (10 camere nu au balcon),
pardoseală din gresie, tâmplărie PVC şi geam termopan,
protecţie antiinsecte, mobilier nou.
FACILITĂŢI MASĂ: în regim bufet suedez pentru micul
dejun şi "a la carte" pe bază de bonuri valorice.

202lei

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere
de vacanţă Chèque Vacances a unui
sejur de 7 nopţi cu pensiune completă
pentru o persoană, pentru o noapte.

HOTEL MAJESTIC

0364.803.888

ALL inclusive

AMPLASARE: în partea de nord a staţiunii, la 100 m. de
plajă.

-8%

FACILITATE HOTEL: piscină exterioară, grădină de vară,
terasă şi restaurant, loc de joacă, spectacole de
divertisment, parcare proprie gratuită (în limita locurilor
disponibile).
FACILITĂŢI CAMERE: aer condiţionat, TV, baie cu duş,
parchet .
FACILITĂŢI MASĂ: în restaurantul Majestic, sub formă de
bufet.
021.31.41.980

213lei
HOTEL OLIMPIC

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere
de vacanţă Chèque Vacances a unui
sejur de 5 zile, all inclusive, pentru o
persoană.

All inclusive

AMPLASARE: este situat în centrul staţiunii, pe malul
mării.

-8%

FACILITATE HOTEL: 200 camere duble şi 8 camere suite
dotate cu jacuzzi, balcon dublu cu vedere frontală la mare,
restaurant, bar, acces internet gratuit, parcare păzită, cu
plată.
FACILITĂŢI CAMERE: televizor, minibar, aer condiţionat,
baie cu cabină de duş, uscător de păr.
FACILITĂŢI MASĂ: la restaurantul hotelului, sub formă de
bufet, all inclusive.

232lei

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere
de vacanţă Chèque Vacances a unui
sejur de 5 zile, all inclusive, pentru o
persoană.

021.31.41.980

STAŢIUNI MONTANE

www.vacanteromanesti.ro

Judeţul Braşov
HOTEL SILVA

MIC DEJUN

AMPLASARE: la poalele Masivului Caraiman, la o
altitudine de 95m, în vecinătatea staţiei de telecabină
Buşteni – Babele şi la 5 minute de mers faţă de
Mănăstirea Caraiman.

-8%

FACILITĂŢI HOTEL: 2 terenuri cu suprafaţă sintetică şi
instalaţie de nocturnă (unul de tenis, al doilea
multifuncţional), restaurant, terasă, lobby bar, biliard,
internet wireless în tot hotelul, parcare proprie contra cost.
FACILITĂŢI CAMERE: minibar, baie cu duş, balcon.

87lei

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere
de vacanţă Chèque Vacances în
perioada 01.05.2018 – 30.06.2018.

CASA ANCA
AMPLASARE: situată într-un loc minunat, la poalele
pădurii, la doar 3 km. distanţă de Brasov, în Timişul de Jos.

-5%

FACILITĂŢI PENSIUNE: saună de 3 locuri, sufragerie cu
şemineu şi sistem Home Cinema, bucătărie complet
utilată, sală de servit masa, teren de tenis/fotbal, masă de
ping-pong, jocuri medievale, grătar zidit, grădină cu foişor
şi complex de joacă pentru copii, parcare privată gratuită,
internet wireless.
FACILITĂŢI CAMERE: 3 camere cu pat matrimonial şi 3
camere twin, fiecare cu grup sanitar propriu, având o
capacitate totală de 12 locuri de cazare.
0722.357.155

171lei

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere
de vacanţă Chèque Vacances a unei
sume cuprinse între 800 şi 1500 de lei, pe
parcursul anului 2018.

HOTEL BELVEDERE

Mic dejun

AMPLASARE: Predeal, într-o locaţie înconjurată de munţii
Bucegi, Postăvarul şi Piatra Mare.

-8%

FACILITĂŢI HOTEL: restaurant, braserie, terasă, centru
SPA, internet, parcare fără plată, internet, wireless, lift.
FACILITĂŢI CAMERE: minibar, baie cu duş, TV prin
cablu.
FACILITĂŢI MASĂ: micul dejun se serveşte tip bufet
suedez. Prânzul şi cina se servesc în regim fişă cont.
021.31.41.980

79lei

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere
de vacanţă Chèque a unei nopţi de
cazare în perioada 01.05.2018 –
30.06.2018, de luni până vineri.

PAŞTE 2018

www.vacanteromanesti.ro

Delta Dunării
GREEN VILLAGE
RESORT

Pensiune completă

Descriere locaţie: Green Village 4* Resort nu este doar
parte din natură, ci natura însăși - arhitectura păstrează
caracterul local, materialele sunt durabile și 100%
ecologice.

-3%

Servicii de cazare: cazare în zona Egreta / Stârcul Alb
timp de 3 nopţi în cameră dublă.
Servicii masă: demipensiune (mic dejun și cină) şi prânz
festiv de Paşte (băuturi incluse), cină pescărească în ziua
de Paşte
Facilităţi: acces la piscină și jacuzzi outdoor,
Entertainment Center (biliard, tenis de masă, cărți de joc,
table, darts), Kids Club şi loc de joacă outdoor, lotus Spa
cu saună uscată, cinema Paradiso, cu proiecții de film în
fiecare seară.

665lei

031.437.93.67

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere
de vacanţă Chèque Vacances a unui
sejur de 3 nopţi cu demipensiune, în
perioada 06.04.2018 – 09.04.2018.

1 MAI 2018
Delta Dunării
GREEN VILLAGE
RESORT

Pensiune completă

Descriere destinaţie: Pentru că în Green Village Resort
atmosfera e mereu autentică, vei găsi împrejurul vilelor, pe
salba de lacuri, câteva familii de rațe liniștite care și-au
făcut cuib, printre nuferi și stuf – le poți urmări cu grijă în
timp ce îți savurezi cafeaua dimineața.

-3%

Servicii de cazare: cazare în zona Egreta / Stârcul Alb
timp de 3 nopţi în cameră dublă.
Servicii masă: demipensiune (mic dejun și cină) şi prânz
barbeque 30.04.2018, seară cu muzică Folk și Dj în Green
Dolphin în 29.04.2018.

Facilităţi: acces la piscină și jacuzzi outdoor,
Entertainment Center (biliard, tenis de masă, cărți de joc,
table, darts), Kids Club şi loc de joacă outdoor, lotus Spa
cu saună uscată, cinema Paradiso, cu proiecții de film în
fiecare seară.

762lei

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere
de vacanţă Chèque Vacances a unui
sejur de 3 nopţi cu demipensiune, în
perioada 28.04.2018 – 01.05.2018.

031.437.93.67

RUSALII 2018

www.vacanteromanesti.ro

BĂILE FELIX
HOTEL POIENIŢA

Pensiune completă

Descriere destinaţie: este recomandat persoanelor care
necesită tratament pentru afecţiunile osteo-articulare;
sportivilor pentru recuperare; odihnă, agrement; pentru
raportul convenabil calitate-preţ.

-3%

Servicii de cazare: cazare în cameră dublă standard, timp
de 3 nopţi .
Servicii de tratament: 1 terapie SPA, inclusă.
Servicii masă: mic dejun în fiecare zi şi un prânz festiv.
Facilităţi: acces la sală de fitness și saună , servicii masaj,
servicii de balneo-fizioterapie, organizare de excursii,
servicii fax şi copiator, transfer aeroport Oradea, parcare
exterioară disponibilă 24/7, Wi-Fi în holul hotelului, acces
persoane cu dizabilităţi (inclusiv cu cărucior).

432lei

031.437.93.67

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere
de vacanţă Chèèue Vacances a unui
sejur de 3 nopţi cu demipensiune, în
perioada 25.05.2018 – 28.05.2018.

HOTEL NUFĂRUL

Pensiune completă

Descriere destinaţie: persoanelor care necesită tratament
pentru afecţiunile osteo-articulare, persoanelor care
practică turismul de întreţinere/ welness şi doresc un hotel
intim pentru odihnă.

-3%

Servicii de cazare: cazare în cameră dublă standard, timp
de 3 nopţi .
Servicii incluse: 1 terapie SPA, inclusă, aquazumba,
animaţie pentru copii.
Servicii masă: mic dejun în fiecare zi şi un prânz festiv.
Facilităţi: parcare păzită, acces la Hotel Termal pentru:
sală de fitness, centru de tratament şi wellness, salon de
cosmetică, salon de manichiură şi pedichiură, 1 piscină
interioară, 2 piscine exterioare.

524lei

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere
de vacanţă Chèque Vacances a unui
sejur de 3 nopţi cu demipensiune, în
perioada 25.05.2018 – 28.05.2018.

031.437.93.67

REDUCERI SPECIALE

www.vacanteromanesti.ro

La plata cu voucherele
Up Chèque Vacances

-3%

Primiţi 3% reducere la achiziţionarea cu vouchere de
vacanţă emise de Chèque Déjeuner România SRL a
oricărui pachet turistic de la agenţia TUI Travel, pe
parcursul anului 2018.

Pentru fiecare pachet turistic achiziţionat cu voucherele
de vacanţă emise de Chèque Déjeuner România SRL la
agenţia Accent Travel & Events beneficiaţi de reducere
de 8% pe parcursul anului 2018.

Primiţi până la 35% discount la achiziţionarea cu
vouchere de vacanţă emise de Chèque Déjeuner
România SRL a unui city break, a unei vacanţe la munte,
la mare sau balneo în România, în perioada 01.0231.03.2018.

-8%

-35%

INFORMAȚII UTILE
Pentru folosirea voucherelor Chèque Vacances
• Puteţi să folosiţi voucherele pentru a plăti
cazarea, masa, transportul, servicii de
agrement sau tratament balnear.
• Serviciile turistice le puteţi achiziţiona la
partenerii afiliaţi Chèque Vacances: agenţii de
turism licenţiate sau unităţi de cazare
clasificate.

Avantajele dumneavoastră:
• Vă bucuraţi de orice destinaţie din România
• Aveţi un super bonus pentru vacanţa cu cei
dragi.
• Petreceţi alături de cei dragi un concediu
binemeritat.
• Vă întoarceţi la lucru cu forţe proaspete.

Tel verde, gratuit, 0800 802 802: pentru cererile de consiliere sau pentru orice informaţii legate de
vacanţă, pe care angajaţii dumneavoastră le solicită.

