Hotel PETROLUL *** - EFORIE NORD
Capacitate hotel: 316 locuri clasificate la *** (158 camere) și 22
locuri clasificate la ** (11 camere).
Restaurante/Baruri: Restaurantul PETROLUL *** cu o capacitate
de 340 locuri (modernizat integral în anul 2010).
Tratamente balneare: Baza de tratament din cadrul hotelului
PETROLUL este dată în funcțiune în anul 2011 și cuprinde
cabinete și spații pentru efectuarea urmatoarelor proceduri de
tratament:
Proceduri majore: hidrokinetoterapie de grup în bazin cu apă
sărată provenită din lacul Techirghiol, masaj, cataplasme cu
nămol, parafină, băi galvanice, băi de plante, aerosoli cu apă sărată.
Proceduri adiacente: electroterapie (curenți de medie și joasă
frecvență), magnetoterapie, ultrasunet, laser, kinetoterapie
individuală și de grup.

Tarife nete (lei/zi/persoană)

Cazare Corp A
Cameră dublă***
dotată cu TV, frigider, aer condiţionat
Cameră single ***
dotată cu TV, frigider, aer condiţionat
MASA
Fişă cont (- valoare minima obligatorie
Tratament
(lei/persoana/zi de trat.) se efectueaza in baza de
tratament a Hotelului Petrolul
Zilele din săptămână în care se asigură servicii
complete de tratament balnear
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Micul dejun este în valoare de 25 lei/persoană și se va servi în perioada 11.07– 28.08 sub formă de
bufet suedez.
În perioada 23.07- 23.08 prânzul este în valoare de 35 lei/zi/pers și se serveste sub forma de bufet
suedez. Pentru această perioadă intrarea se face cu pranzul, iar ieșirea cu micul dejun.

FACILITĂȚI PENTRU COPII (pentru bufet suedez):
 Un copil cu vârsta cuprinsă între 0 – 5 ani are gratuitate la cazare cu mic dejun (11.07– 28.08) și acces
gratuit la dejun bufet suedez (23.07- 23.08);
 Un copil cu varsta cuprinsă între 5 – 12 ani achită 50% din valoarea micului dejun (11.07– 28.08) și
50% din valoarea prânzului (23.07-23.08) ;
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CAZARE
 Pentru un copil cu varsta mai mare de 5 ani, însotit de doi adulți plătitori, se va încasa suma de 10 lei/zi/
persoană, fără acordarea de pat suplimentar;
 Copiii peste 12 ani se consideră adulți și se taxeaza ca atare;
 Pentru doi copii cu vârste de până la 12 ani, se va asigura pat suplimentar contracost, sau se va achita
taxa de 10 lei/copil, fără pat suplimentar;
 Pentru un adult însoțit de un copil cu varsta de pana la 5 ani, se aplică tariful de cameră single;
 Patul suplimentar se taxează cu 25 lei/zi;
 Tariful pentru cameră single reprezintă 80% din tariful pentru camera dublă;
 Nu se acceptă cazarea persoanelor însoțite de animale de companie.

Page 3

