Hotel PETROLUL *** - EFORIE NORD— Oferte 2019—exclusiv ptr. membrii BNS
Capacitate hotel: 316 locuri clasificate la 3* (158 camere) și 22 locuri clasificate la 2* (11 camere).
Restaurante/Baruri: Restaurantul PETROLUL *** cu o capacitate de 338 locuri (modernizat integral).
Tratamente balneare: Baza de tratament din cadrul hotelului PETROLUL este dată în funcțiune în anul 2011 și cuprinde cabinete și spații pentru tratarea următoarelor afecțiuni: afecțiuni reumatismale și ale aparatului locomotor, afecțiuni ale sistemului nervos, afecțiuni ale aparatului căilor respiratorii, afecțiuni endocrine,
afecțiuni dermatologice.
Resurse naturale folosite: apa minerală din Lacul Techirghiol, nămol sapropelic din Lacul Techirghiol, apă sărată de mare.
Proceduri majore: Băi de nămol, hidrokinetoterapie de grup în bazin cu apă sărată provenită din lacul Techirghiol, cataplasme cu nămol, cataplasme cu parafină,
aerosoli cu apă sărata de mare, bai galvanice.
Proceduri adiacente: drenaj limfatic, electroterapie (galvanizări, ionizări, curenți de joasă frecvență, curenți frecvență medie, magnetoterapie, ultrasunete), unde
scurte, laser, kinetoterapie, masaj, băi de plante.

Servicii

01.05-31.05

01.06-30.06
16.09—31.10

01.07-18.07

19.07-31.08

01.09—15.09

Pachete Odihnă - Pentru sejururi de minim 3 nopți, lei/zi/pers. Cazare în DBL 3* modernizată integral (dotată cu TV, minibar, aer condiţionat)
Cazare fără mic dejun
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Cazare, masă pensiune completă meniu fix (intrare cu masă de prânz)
Cazare, masă fișă cont 45 lei
Cazare, mic dejun bufet, prânz bufet (intrare cu masă de prânz)
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35
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x
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Pachete Tratament—Pentru sejururi de minim 5 nopți. Cazare în DBL 3* modernizată integral (dotată cu TV, minibar, aer condiţionat).
Tarifele sunt valabile doar cu condiția prezentării biletului de trimitere de la medicul de familie și a cardului de sănătate
Cazare, masă pensiune completă meniu fix (intrare cu masa de prânz),
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tratament 3 proc/zi L-S
Cazare, masă fișă cont 45 lei, tratament 3 proc/zi L-S
Cazare, mic dejun bufet, prânz bufet (intrare cu masa de prânz), tratament 3 proc/zi L-S
Supliment SINGLE
Tratament persoane neasigurate* – 3 proceduri/zi/persoană. Tratamentul se face de luni până sâmbată
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•În perioada 19.07- 31.08 micul dejun este în valoare de 25 lei/persoană și se va servi sub forma de bufet suedez (excepție pensiunea completă meniu fix).
•În perioada 19.07- 31.08 prânzul este în valoare de 45 lei/zi/pers și se servește sub form[ de bufet suedez (excepție pensiunea completă meniu fix).
•În perioada 19.07-31.08 camerele nu se valorifică în regim single.
•În cazuri speciale, când numărul turiștilor este redus sub 20 persoane, mesele tip bufet se vor servi sub formă de fișa cont.
•Suma alocată la masă, în cazul pachetelor cu fișă cont, se poate suplimenta.
•Dacă se solicită meniu fix pentru copii de până la 12 ani, tariful este de 30 lei/zi/persoană.

FACILITĂȚI PENTRU COPII (valabile doar pentru mesele bufet suedez):
• Un copil cu vârsta cuprinsă între 0 – 5 ani are gratuitate la cazare cu mic dejun și acces gratuit la dejun bufet suedez (19.07- 31.08);
• Un copil cu vârsta cuprinsă între 5 – 10 ani achită 50% din valoarea micului dejun și 50% din valoarea prânzului (19.07-31.08).
CAZARE:
• Un copil cu vârsta de până la 5 ani, însoțit de 2 adulți are gratuitate la cazare, fără pat suplimentar;
• Pentru 2 copii cu vârsta de până la 5 ani, însoțiți de 2 adulți , se va achita taxa de utilități de 10 lei/zi, fără pat suplimentar;
• Pentru un copil cu vârsta mai mare de 5 ani, însoțit de doi adulți plătitori, se va încasa suma de 10 lei/zi/persoană – taxa de utilități, fără acordarea de pat suplimentar;
• Pentru doi copii cu vârste mai mare de 5 ani, se va asigura pat suplimentar contracost, sau se va achita taxă 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 camera single;
• Patul suplimentar se taxează cu 25 lei/zi;
• Nu se acceptă cazarea persoanelor însoțite de animale de companie.
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.
Atractii turistice in zona:
• Lacul Siutghiol - sporturi nautice, plimbări cu vaporaşul pană la Insula "Ovidiu";
• Telegondola din stațiunea Mamaia - instalaţie de transport pe cablu care permite admirarea panoramei staţiunii in timpul traversării aeriene a acesteia;
• Cazinoul din Constanța construit în 1909, emblema oraşului, singura construcţie in stil "art nouveau" din România;
• Muzeul Marinei, Muzeul de Istorie și Arheologie, din Constanța;
• Complex Muzeal de Științe ale Naturii (Delfinariu, Planetariu, Rezervația Micro Delta);
• Edificiul roman cu mozaic;
• Moscheea Mare;
• Muzeul de artă;
• Cetatea Histria - cel mai vechi oraş de pe teritoriul României;
• Mănăstirea Dervent și Peștera Sfântului Andrei;
• Mănăstirile din nordul Dobrogei;
• Aqua Magic;
• Acvariu;
• Delta Dunării.

S.C. BN SIND BALNEO TURISM S.R.L., cu sediul în București, sector 3, str. Turturelelor, 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

