
WELLNESS BALNEAR 

Bază de tratament
BALNEO FIZIOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ 

Indiferent de vârstă puteți, trata afecțiuni reumatismale și articulare, cardiovasculare,boli asociate, 
metabolice și de nutriție, pareze și paralizii, varice, depresii, nevroze, surmenaj fi zic și intelectual sau 
boli profesionale. Serviciile de care puteti benefi cia includ electroterapia, hidroterapia,magnetoterapie, 
terapie cu laser,șocterapie, ozonoterapie( factor de cură natural), termoterapia( saună uscată , saună 
umedă), băi carbogazoase, împachetări cu parafi nă,gimnastică medicală ,băi de plante, masajul.
Oferta este valabilă în perioadele: 

31 martie-15 iunie și 1 octombrie-15 decembrie

Sejur de 3 nopți 650 LEI
Tarif 1 persoană loc în cameră dublă standard 4*

Pentru informații și rezervări : 0230370038,0230370039 e-mail : rezervari@hoteldorna.ro .

SERVICII INCLUSE ÎN PACHET :
• Cazare  
• Mic dejun: bufet suedez 
• Fișă cont: 200 lei / sejur
• Acces la Centrul SPA între orele 10:00- 22:00 

• Piscină interioară încălzită 
• Saună uscată  
• Saună umedă
• Saună salină
• Frigidarium (cameră rece)  
• Sala de fi tness

• Internet gratuit
• Parcare gratuită
• Consultație medicală gratuită

IMPORTANT :
• Tarifele mai sus prezentate sunt în lei pentru o persoană atunci când camera este cazată în regim dublu ( 2
• persoane în cameră ); pentru locuri suplimentare se va achita de către turiști în funcție de vârstă;
• Tarifele includ TVA și taxa locală;
• Duminica nu se face tratament
• Check-in-ul se face începând între orele 14-16 (se poate face cazarea și mai repede dacă situația o permite);
• Check-out-ul se face până la orele 12 în ziua de plecare;
• Pentru tratament vă rugăm să prezentați adeverinţă de la medicul de familie cu : apt pentru tratament BFT;
• Dacă se renunță la tratament nu se poate trece valoare la masă;
• Valoarea totala pentru servicii masă se scade cu fi ecare masă consumată. După fi nalizarea acesteia turiștii pot
• comanda a la carte in restaurant .
• Agenţiilor de turism vânzătoare se cedează comision fi x 100 lei din pachet .
• Oferta nu este valabilă în perioada sărbătorilor ,când vor fi  pachete de servicii.


