
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, băi galvanice, masajul.

SEJUR DE 7 NOPȚI 

BALNEO FIZIOTERAPIE ȘI RECUPERARE MEDICALĂ  

Tarif pachet 1 persoană  cazare cu mic dejun sau demipensiune, acces spa și tratament 3 proceduri incluse:

Sezon: 
07 IAN -11 MAR / 01 IUL-31 IUL / 01 SEP- 30 SEP

• 1180 lei – cazare cu mic dejun
• 1530 lei – cazare cu demipensiune

Extrasezon: 
12 MAR - 1 APR / 9 APR - 29 APR / 03 MAI - 24 MAI / 
4 IUN - 30 IUN / 01 OCT - 29 NOV / 03 DEC - 19 DEC

• 1040 lei – cazare cu mic dejun
• 1390 lei – cazare cu demipensiune

Pachetul conține:

• Cazare în cameră standard 4*
• Mic dejun
• Consultație medicală gratuită
• Pachet de tratament standard:

• 1 baie cu apă minerală / zi
• 2 proceduri electroterapie / zi

• Acces la centrul SPA:
• Piscină interioară
• Saună uscată
• Saună umedă
• Sală de fi tness
• Saună salină
• Frigidarium ( cameră rece )

• Internet gratuit
• Parcare gratuită

La pachetul cazare cu depimensiune se va asigura 
suplimentar:

• Fișă cont 350 lei / persoană ( se comandă a la carte 
până la epuizarea sumei )

• Un masaj general de relaxare

IMPORTANT : 
• Pentru locuri suplimentare se va achita de către turiști în funcție de vârstă;
• Tarifele includ TVA .
• Agenţiilor de turism vânzătoare se cedează comision 10% din pachet .
• Oferta nu este valabilă în perioada sărbătorilor ,când vor fi  pachete de servicii.
• Turiștii trebuie să prezinte adeverință de la medicul de familie cu mențiunea ”apt pentru tratament balnear”
• Pachetul de proceduri nu poate fi  schimbat cu alte servicii hoteliere.
• Vă rugăm consultați politicile generale de cazare ale hotelului.
• Oferta este valabilă în exclusivitate pentru cetățenii români.

Pentru informații și rezervări : 0230 370 038, 0230 370 039 e-mail : rezervari@hoteldorna.ro 

Ofertă cu tratament 2018

Diferențe la cazare / pers / sejur 7 nopți:

• cameră 4* superior ................70 lei
• apartament standard ..........140 lei
• apartament superior ............210 leiE
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