
OFERTE BALNEO 2019 
Cele mai atractive oferte cu tratament inclus s-au dovedit a fi  pachetele 

speciale balneo. Le veți putea achiziționa în următoarele perioade :
1 martie - 24 aprilie, 1 mai - 30 iunie și 1 octombrie - 19 decembrie

Vor face excepție zilele cuprinse în pachetul de servicii pentru Sărbătorile de Paști și sărbătorile 
libere legale.

Tariful pentru fi ecare pachet este pentru o persoană, cazarea se va face în regim dublu. Nu se vând 
camere în regim single sau în partaj. Procedurile de tratament vor fi  prescrise de medic în urma unei 
consultații medicale de specialitate. 

DECADA BALNEARĂ 1200 LEI
  
•  cazare în cameră dublă de 3* pentru un sejur de  9 nopți 
•   mic dejun – bufet suedez
•   fi șă cont : 270 lei /sejur
•   tratament: 7 zile/ 2 proceduri/ persoană electroterapie pe zi
•   acces la piscină interioară încălzită, saună fi nlandeză, saună umedă, saună salină,   

 frigidarium (cameră rece) și sala de fi tness

Agenții de turism: se cedează 120 lei la fi ecare pachet.
Cazare single : supliment 795 lei ,agenții de turism se cedează 100 lei la pachet.

HAI LA BĂI 950 LEI 
  
•  cazare în cameră dublă de 3* pentru un sejur de  5 nopți 
•   mic dejun – bufet suedez
•   fi șă cont : 300 lei/ sejur
•   tratament: 5 zile/ 2 proceduri electroterapie pe zi
•   acces la piscină interioară încălzită, saună fi nlandeză, saună umedă, saună salină,   

 frigidarium (cameră rece) și sala de fi tness

Agenții de turism: se cedează 120 lei la fi ecare pachet.
Cazare single : supliment 570 lei ,agenții de turism se cedează 120 lei la pachet.

O SĂPTĂMÂNĂ REFACERE  850 LEI 
  
•  cazare în cameră dublă de 3* pentru un sejur de  6 nopți 
•   mic dejun – bufet suedez
•   fi șă cont : 100 lei/ sejur
•   tratament: 5 zile/ 2 proceduri electroterapie pe zi
•   acces la piscină interioară încălzită, saună fi nlandeză, saună umedă, saună salină,   

 frigidarium (cameră rece) și sala de fi tness

Agenții de turism: se cedează 85 lei din fi ecare pachet.
Cazare single : supliment 724 lei, agenții de turism se cedează 65 lei la pachet.

Vă rugăm consultați politicile generale de cazare ale hotelului.
Pentru informații și rezervări : 0230370038,0230370039 

e-mail : rezervari@hoteldorna.ro 


