Hotel CRĂIASCA **/**+ - OCNA ȘUGATAG
Capacitate hotel: 41 camere duble **, 18 camere
duble **+, 3 apartamente**+.
Restaurante/Baruri: Restaurantul CLASIC ** cu o
capacitate de 307 locuri; Gradina de vară; Bar de zi.
Tratamente balneare: este destinată tratării
următoarelor afecțiuni: reumatismale degenerative,
abarticulare, neurologice periferice și a afectiunilor
ginecologice.
Proceduri majore: balneație cu ape minerale,
hidroterapie, hidrokinetoterapie în bazin, masoterapie,
băi galvanice, aplicații parafină.
Proceduri
adiacente:
terapie
respiratorie,
electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, solux,
laser, kinetoterapie de grup la sală. Tratamentele sunt
efectuate sub supravegherea personalului medical.
Agrement/Sport: ștrand cu apă minerală (3 bazine); terenuri de sport: fotbal, handbal și tenis de câmp (toate
cu bitum); saună cu o capacitate de 12 persoane.

Tarife nete (lei/zi/persoană)

03.04-21.07
24.08-01.11

22.07 – 23.08

70
100

80
116

Servicii de cazare **+

Loc în dublă **+ cu Md - dotată cu TV, minibar
Loc în single **+ cu Md - dotată cu TV, minibar

Apartament **+ (lei/zi/apartament) - cameră de zi, dormitor
210
230
cu pat matrimonial/două paturi individuale, televizor, minibar
MASĂ
Servicii masă – fișă cont – minim
30
30
TRATAMENT BALNEAR - pentr u per soanele car e nu se pr ezintă cu bilet de tr imiter e de
la medicul de familie si cu cardul de sanatate.
Tratament balnear (lei/persoană/zi de trat.) - 4 proceduri L-S
25
25
Valoarea micului dejun este 20 lei/zi/persoană.
Accesul la strandul exterior este gratuit.
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FACILITĂŢI PENTRU COPII
 Pentru copiii cu vârsta mai mare de 5 ani, însoțiți de doi adulți plătitori, se va încasa suma de 10
lei/zi/persoană, fără asigurarea de pat suplimentar;
 Copiii peste 12 ani se consideră adulți și se taxează ca atare;
 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, fără pat suplimentar;
 Pentru un adult însoțit de un copil cu varsta de până la 5 ani, se aplica tariful de cameră single;
 Patul suplimentar se taxeaza cu 25 lei/zi.
OFERTE SPECIALE 2016
Vă oferim urmatorul program balnear pentru tratarea afecțiunilor reumatismale în cadrul stațiunii
OCNA ȘUGATAG – Hotel CRĂIASCA.
”Tratament la Ocna Șugatag **+” - oferta valabilă pentru minim 5 nopți de cazare în camere
clasificate la **+:
Perioada 15.06 – 15.09.2016:
Preț/zi/pers
= 110 lei (tarif net)
Perioadele 15.04 – 14.06.2016 și 16.09 – 01.11.2016:
Preț/zi/pers
= 95 lei (tarif net)
Pachetul include urmatoarele servicii: cazare, pensiune completă (meniu fix), tratament (4 proceduri /
zi/pers) și acces gratuit la ștrandul exterior.
Procedurile aferente zilelor nelucratoare se vor repartiza spre efectuare în zilele lucratoare.
CONDIȚII: Pentru a beneficia de tratament conform ofertei, turistul trebuie să se prezinte cu biletul –
tip de tr imiter e de la medicul de familie sau medicul specialist și cu adever ință de plată a
asigurărilor de sănătate sau cupon de pensie. În tariful pentru tratament sunt cuprinse două consultații
medicale (una la venire și una la plecare) și două proceduri de tratament / zi / persoană.
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