Hotel OLTENIA *** - BĂILE GOVORA— Ofertă 2018
Capacitate hotel: 49 garsoniere ***, 70 camere duble ***, 46 camere duble **, sala de conferințe cu o capacitate de
100 de locuri. Camerele duble 3* sunt dotate cu televizor și minibar, garsonierele sunt dotate cu televizor, minibar și
aer condiționat.
Restaurante/Baruri: Restaur antul OLTENIA *** cu o capacitate de 130 locur i; Restaur antul – Pensiune
OLTENIA *** cu o capacitate de 144 locuri.
Tratamente balneare: Baza de tr atament a hotelului este destinată tr atăr ii ur mătoarelor afecțiuni: afecțiuni ale căilor respir ator ii,
otorinolaringologice, reumatismale și afecțiuni asociate. În tratamente se folosesc apele minerale iodurate, sulfuroase și cele sulfuroase slab
bicarbonatate.
Proceduri majore: aerosoli individuali, pulverizații cameră, băi generale și parțiale la cadă, aplicații parafină, băi galvanice.
Proceduri adiacente: inhaloterapie cu medicamente, electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, solux, laser, kinetoterapie de grup la sală,
cură de teren, duș subacval, ultraviolete.
Agrement/Sport: piscină în aer liber ; Centr u SPA (saună umedă și uscată, piscină, bazin iod, sala fitness, jacuzzi). Per ioada de
funcționare: 23.06 – 10.09.2018.
Servicii

15-30.04.2018

01.05 – 22.06.2018
11.09 – 15.12.2018

23.06 –
10.09.2018

Loc în DBL 3* cu mic dejun

80

80

-

Loc în DBL 3* cu mic dejun și fișa cont 30 lei/zi

105

105

130

Loc în garsoniera 3* cu mic dejun

95

95

-

Loc în garsoniera 3* cu mic dejun și fișa cont 30 lei/zi

120

120

145

85

105

120

90

110

130

95

115

135

100

120

145

35

35

35

Supliment single – DBL 3* (lei/zi tarif net)

39

39

51

Supliment single – garsoniera 3* (lei/zi tarif net)

48

48

60

Odihnă

Tratament (Tarifele sunt valabile pentru pachete de minim 5 nopți.)
Loc în DBL 3*, pensiune completa meniu fix, 4 pr ocedur i de tr atament/zi în baza
biletului de trimitere (L-V)
Loc în DBL 3*, mic dejun si fisa cont de 30 lei/zi, 4 pr ocedur i de tr atament/zi în
baza biletului de trimitere (L-V)
Loc în garsoniera 3*, pensiune completa meniu fix, 4 pr ocedur i de tr atament/zi în
baza biletului de trimitere (L-V)
Loc în garsoniera 3*, mic dejun si fisa cont de 30 lei/zi, 4 pr ocedur i de tr atament/zi
în baza biletului de trimitere (L-V)
Tratament (pentr u per soane neasigur ate sau car e nu se pr ezintă cu documentele
solicitate: cardul de sanatate și biletul de trimitere) 3 proceduri/zi L-V

Turiștii cazați în hotel vor beneficia de acces gratuit la piscina exterioară și la centrul SPA, în perioada de funcționare a acestora.
În cazul în care turiștii nu prezintă biletul de trimitere și cardul de sănătate, pentru pachetele cu tratament inclus se va plăti un supliment de 35 lei/zi/
persoană (pentru fiecare zi de tratament a sejurului).
Valoarea micului dejun este de 20 lei/zi/pers (perioada 15.04-22.06 și 11.09-15.12.2018). Valoarea micului dejun (bufet suedez) este de 25 lei/zi/pers
(perioada 23.06-10.09.2018).
Pentru copiii cu vârsta mai mare de 5 ani, însoțiți de doi adulți plătitori, se va încasa suma de 10lei/zi/persoană, reprezentând taxa utilități.
Doi copii cu vârste de până la 12 ani, vor beneficia de pat suplimentar contracost obligatoriu, sau se va achita taxa de 10 lei/copil, reprezentând taxă
utilități, fără pat suplimentar. Pentru un adult însoțit de un copil cu vârsta de până la 5 ani, se aplică tariful de camera single. Patul suplimentar se
taxează cu 25 lei/zi.
Copiii peste 12 ani se consideră adulți și se taxează ca atare. Se asigură acces gratuit la locul de joacă pentru copii, amenajat în incinta hotelului.
In cazul pachetelor cu pensiune completă (meniu fix) se intră cu prânzul și se iese cu micul dejun. Dacă se solicită meniu fix pentru copii de până la 12
ani, tariful este de 30 lei/zi/persoană.
Suma alocată la masă, în cazul pachetelor cu fișa cont, se poate suplimenta.
FACILITĂȚI PENTRU COPII (PENTRU MICUL DEJUN BUFET SUEDEZ): Un copil cu vâr sta cupr insă într e 0 – 4.99 ani are gratuitate la
cazare cu mic dejun , fără pat suplimentar. Un copil cu vârsta cuprinsă între 5 – 12 ani achită 50% din valoarea micului dejun, fără să beneficieze de
pat suplimentar. Copiii cu vârsta peste 12 ani plătesc micul dejun integral.
Pentru copiii cu vârsta pâna la 12 ani se acordă gratuit 2 proceduri de tratament pe zi, în baza biletului de trimitere de la medicul de familie
și a copiei certificatului de nastere.

Pentru a beneficia de tratament conform ofertei, turistul trebuie să se prezinte cu biletul – tip de trimitere de la medicul de familie sau
medicul specialist și cardul de sănătate. În tariful pentru tratament sunt cuprinse două consultații medicale (una la venire și una la
plecare) și patru proceduri de tratament / zi / persoană.

S.C. BN SIND BALNEO TURISM S.R.L., cu sediul în București, sector 3, str. Tur turelelor, nr. 11 A,
bloc C, etaj 3, camerele 26-30, tel.: 021.320.29.21, fax: 021.320.29.22, e-mail: vanzari@bnsind.ro,

