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

SERIILE

Seria: 19.06. -25.06.
Seria: 25.06. -01.07.
Seria: 01.07. - 07.07.
Seria: 07.07. - 13.07.
Seria: 13.07. - 19.07.
Seria: 19.07. - 25.07.
Seria: 25.07. - 31.07.
Seria: 31.07. - 06.08.
Seria: 06.08. - 12.08.
Seria: 12.08. - 18.08.
Seria: 18.08. - 24.08.
Seria: 24.08. - 30.08.
Seria: 30.08. -05.09.
Seria: 05.09. -11.09.

Prețul include:
CAZARE 6 nopți +
Mic dejun bufet suedez 30 lei/pers

Prețul include:
CAZARE 6 nopți + Demipensiune
(Mic dejun bufet suedez 30 lei/pers + prânz/cină Fișă cont de 38 lei/persoană

670 LEI/PERS.
-

898 LEI/PERS.
1018 LEI/PERS.

-

1270 LEI/PERS.

916 LEI/PERS.

1144 LEI/PERS.

Hotel BALADA, clasificat 3* este situat în partea nordică a staţiunii la cca 20 m de plajă, dispune de dotări de calitate. Majoritatea camerelor beneficiază de
vedere la mare. Camerele duble cu paturi twin sau pat matrimonial 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. Acces gratuit la Aqua Park Balada.
Nu se acceptă animale de companie.
TRATAMENT (suplimentar) cu trimitere de la medicul de familie:
2 proceduri – 34 lei/zi/pers;
3 proceduri – 48 lei/zi/pers.
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
Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single în perioada 17.07-29.08.2020. În afara acestei perioade tariful va fi de 80% din
tariful de cazare al unei camere duble, plus masa pentru o persoană.
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

Seria: 19.06. -25.06.
Seria: 25.06. -01.07.
Seria: 01.07. - 07.07.
Seria: 07.07. - 13.07.
Seria: 13.07. - 19.07.
Seria: 19.07. - 25.07.
Seria: 25.07. - 31.07.
Seria: 31.07. - 06.08.
Seria: 06.08. - 12.08.
Seria: 12.08. - 18.08.
Seria: 18.08. - 24.08.
Seria: 24.08. - 30.08.
Seria: 30.08. -05.09.
Seria: 05.09. -11.09.

Prețul include:
CAZARE 6 nopți +
Mic dejun bufet suedez 30 lei/pers

Prețul include:
CAZARE 6 nopți + Demipensiune
(Mic dejun bufet suedez 30 lei/pers + prânz/cină Fișă cont de 38 lei/persoană

670 LEI/PERS.
-

898 LEI/PERS.
1018 LEI/PERS.

-

1270 LEI/PERS.

916 LEI/PERS.

1144 LEI/PERS.

Hotel HORA, clasificat 3* este situat în zona nordică a staţiunii Saturn, la cca 40 m de plajă. Camerele duble cu paturi twin sau pat matrimonial, 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).
Nu se acceptă animale de companie.
TRATAMENT (suplimentar) cu trimitere de la medicul de familie:
2 proceduri – 34 lei/zi/pers;
3 proceduri – 48 lei/zi/pers.
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
Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single în perioada 17.07-29.08.2020. În afara acestei perioade tariful va fi de 80% din
tariful de cazare al unei camere duble, plus masa pentru o persoană.
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

Seria: 19.06. -25.06.
Seria: 25.06. -01.07.
Seria: 01.07. - 07.07.
Seria: 07.07. - 13.07.
Seria: 13.07. - 19.07.
Seria: 19.07. - 25.07.
Seria: 25.07. - 31.07.
Seria: 31.07. - 06.08.
Seria: 06.08. - 12.08.
Seria: 12.08. - 18.08.
Seria: 18.08. - 24.08.
Seria: 24.08. - 30.08.
Seria: 30.08. -05.09.
Seria: 05.09. -11.09.

Prețul include:
CAZARE 6 nopți +
Mic dejun bufet suedez 30 lei/pers

Prețul include:
CAZARE 6 nopți + Demipensiune
(Mic dejun bufet suedez 30 lei/pers + prânz/cină Fișă cont de 38 lei/persoană

670 LEI/PERS.
-

898 LEI/PERS.
1018 LEI/PERS.

-

1270 LEI/PERS.

916 LEI/PERS.

1144 LEI/PERS.

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 cu paturi twin sau pat matrimonial, sunt dotate cu grup sanitar propriu, uscător de păr, TV cablu, minibar, telefon,
balcon, geam termopan, sistem climatizare. 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). Nu se acceptă animale de companie.
TRATAMENT (suplimentar) cu trimitere de la medicul de familie:
2 proceduri – 34 lei/zi/pers;
3 proceduri – 48 lei/zi/pers.
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
Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single în perioada 17.07-29.08.2020. În afara acestei perioade tariful va fi de 80% din
tariful de cazare al unei camere duble, plus masa pentru o persoană.
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

Seria: 19.06. -25.06.
Seria: 25.06. -01.07.
Seria: 01.07. - 07.07.
Seria: 07.07. - 13.07.
Seria: 13.07. - 19.07.
Seria: 19.07. - 25.07.
Seria: 25.07. - 31.07.
Seria: 31.07. - 06.08.
Seria: 06.08. - 12.08.
Seria: 12.08. - 18.08.
Seria: 18.08. - 24.08.
Seria: 24.08. - 30.08.
Seria: 30.08. -05.09.
Seria: 05.09. -11.09.

Prețul include:
CAZARE 6 nopți +
Mic dejun meniu fix 20 lei/pers
518 LEI/PERS.

Prețul include:
CAZARE 6 nopți + Demipensiune
( Mic dejun meniu fix 20 lei/pers + prânz/cină Fișă cont de 27 lei/persoană
680 LEI/PERS.

-

782 LEI/PERS.

-

938 LEI/PERS.

602 LEI/PERS.

764 LEI/PERS.

Hotelul Aida** se află în centrul staţiunii la circa 50 m de plajă. Oferta este pentru cazare în camere duble cu paturi twin sau pat matrimonial. Toate camerele
duble au grup sanitar propriu și TV cablu. Camerele de la etaj au balcon. Distribuţia camerelor se face numai la recepţia hotelului. Tot la recepţie se poate
închiria frigider, în limita stocului disponibil. Dispun de restaurant, bar, parcare. Nu se acceptă animale de companie. Hotel renovat în anul 2016.
1 acces gratuit la piscina Aqua Parc de la hotelul Balada.
TRATAMENT (suplimentar) cu trimitere de la medicul de familie:
2 proceduri – 34 lei/zi/pers;
3 proceduri – 48 lei/zi/pers.
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.
Tarifele nu se diferețiază pe tip cameră standard și superioară, distribuirea acestora se face la recepția hotelului în limita locurilor disponibile.
Nu se acceptă valorificarea de camere duble în regim de single în perioada 17.07-29.08.2020. În afara acestei perioade tariful va fi de 80% din
tariful de cazare al unei camere duble, plus masa pentru o persoană.
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

