Hotel PETROLUL *** - EFORIE NORD— Oferte 2018
Hotelul Petrolul este amplasat în centrul stațiunii Eforie Nord, la aproximativ 500 de metri de plajă. Toate camerele au balcon și sunt dotate
cu aer condiționat. Hotelul are o capacitate de 316 locuri clasificate la 3* (158 camere) și 22 locuri clasificate la 2* (11 camere). Restaurantul Petrolul *** are o capacitate de 338 locuri, acesta a fost integral modernizat în 2010.
Hotelul dispune de bază de tratament, data în funcțiune în 2011 și destinată tratării afecțiunilor: reumatismale și ale aparatului locomotor, ale sistemului nervos, ale
aparatului respirator. În baza de tratament se efectuează următoarele proceduri: băi de nămol, hidrokinetoterapie în bazin cu apă sărată provenită din lacul
Techirghiol, băi galvanice, băi de plante, cataplasme cu nămol sau parafină, drenaj limfatic, magnetoterapie, electroterapie, ultrasunete, unde scurte,
laser, aerosoli, kinetoterapie, masaj.
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Cazare Corp A
Cazare in DBL 3* modernizată integral 2017-2018
(lei/zi/loc) dotată cu TV , minibar, aer condiţionat
Supliment single
MASĂ
Fişă cont (lei/zi/persoană) - valoare minimă obligatorie
Tratament
(lei/persoană/zi de trat.) se efectuează la baza de tratament a
Hotelului Petrolul
Număr de proceduri incluse în tarif
Zilele din săptămână în care se asigură servicii complete de
tratament balnear.
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3
L – V (Bazin cu apa din Ghiol deschis sambata – fara kineto-terapeut)

Micul dejun este în valoare de 25 lei/persoană și se va servi în perioada 11.07- 21.08 sub formă de bufet suedez.
 In perioada 23.07- 21.08 prânzul este în valoare de 40 lei/zi/pers și se servește sub formă de bufet suedez. Pentru această perioadă intrarea se face cu
prânzul, iar ieșirea cu micul dejun.
 În perioada 23.07-21.08 camerele nu se valorifică în regim single.
FACILITĂȚI PENTRU COPII (pentru bufet suedez): Un copil cu vârsta cuprinsă între 0 – 5 ani are gratuitate la cazare cu mic dejun (11.07- 21.08) și acces
gratuit la dejun bufet suedez (23.07- 21.08); Un copil cu vârsta cuprinsă între 5 – 12 ani achită 50% din valoarea micului dejun (11.07- 21.08) și 50% din
valoarea prânzului (23.07-21.08);
CAZARE: Pentru un copil cu vârsta mai mare de 5 ani, însoțit de doi adulți plătitori, se va încasa suma de 10 lei/zi/persoană – taxă de utilități, fără acordarea
de pat suplimentar; Copiii peste 12 ani se consideră adulți și se taxează 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 vârsta de până la 5 ani, se aplică tariful de cameră
single; Patul suplimentar se taxează cu 25 lei/zi.
Nu se acceptă cazarea persoanelor însoțite de animale de companie.


Oferte speciale de tratament
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„ Tratament la Eforie Nord”
Cazare în DBL 3* modernizată integral 2017-2018
(dotată cu TV, minibar, aer condiţionat)

Cazare în DBL 3* standard
(dotata cu TV, minibar, aer condiţionat)

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 trei 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,
bnsind@yahoo.com

