Hotel CRĂIASCA *** - OCNA ȘUGATAG—Oferte 2018
Capacitate hotel: 60 camere duble ***, 3 apartamente***. Camerele clasificate la 3* sunt dotate cu TV si minibar.
Restaurante/Baruri: Restaurantul CLASIC ** cu o capacitate de 248 locuri; Bar de zi.
Tratamente balneare: Baza de tratament a hotelului este destinată tratării următoarelor afecțiuni: reumatismale degeneratice, abarticulare, neurologice periferice, vasculare periferice, artopedice si sechele post traumatice si a afectiunilor ginecologice.
Proceduri majore: bai generale cu apa minerala încalzita, hidroterapie, hidrokinetoterapie în bazin, masoterapie, bai galvanice, aplicatii parafina. Tratamentele sunt efectuate sub supravegherea personalului medical.
Proceduri adiacente: terapie respiratorie, electroterapie (galvanizari, ionizari, curenti de joasa frecventa, curenti frecventa medie,
magnetoterapie, ultrasunete, tens si trabert), solux, laser, kinetoterapie de grup la sala.
Agrement/Sport: ștrand cu apă minerală (3 bazine); terenuri de sport: fotbal, handbal și tenis de camp (toate cu bitum).

Servicii

15-30.04
2018

01.05–30.06.18
01.09–15.12.18

01.07–
31.08.18

Odihna
Loc în DBL 3* cu mic dejun

80

80

90

Loc în DBL 3* cu mic dejun si fisa cont 30 lei/zi

105

105

115

Loc în DBL 3*, pensiune completa meniu fix, 4 proceduri de tratament/zi în baza
biletului de trimitere (L-V)

85

105

120

Tratament (pentru persoane neasigurate sau care nu se prezintă cu documentele solicitate: cardul de sanatate si biletul de trimitere) 3 proceduri/zi L-V

35

35

35

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

42

42

48

Tratament (Tarifele sunt valabile pentru pachete de minim 5 nopți.)

Turistii cazati în hotel vor beneficia de acces gratuit la strandul exterior si bazinele interioare, în perioada de functionare a acestora.
Pentru a beneficia de tratament conform ofertei, turistul trebuie sa se prezinte cu biletul – tip de trimitere de la medicul de familie
sau medicul specialist si cardul de sanatate. In tariful pentru tratament sunt cuprinse doua consultatii medicale (una la venire si
una la plecare) si patru proceduri de tratament / zi / persoana.
In cazul în care turistii nu prezinta biletul de trimitere si cardul de sanatate, pentru pachetele cu tratament inclus se va plati un
supliment de 35 lei/zi/persoana (pentru fiecare zi de tratament a sejurului).
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
 Pentru copiii cu varsta mai mare de 5 ani, însotiti de doi adulti platitori, se va încasa suma de 10 lei/zi/persoana, fara
asigurarea de pat suplimentar;
 Copiii peste 12 ani se considera adulti si se taxeaza ca atare;
 Doi copii cu varste de pana la 12 ani, vor beneficia de pat suplimentar contracost obligatoriu, sau se va achita taxa de 10 lei/
copil, fara pat suplimentar;
 Pentru un adult însotit de un copil cu varsta de pana la 5 ani, se aplica tariful de camera single;
 Patul suplimentar se taxeaza cu 25 lei/zi.

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,

