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Nature, SPA & Conference

HOTEL

Baile Tusnad

Hotel O3zone 4*

Hotelul O3zone este situat în centrul stațiunii Băile Tușnad, stațiune de renume  
internațional atât prin cadrul natural extraordinar și aerul ozonat cât și prin efectele 
terapeutice  asupra bolilor cardiovasculare. Stațiunea balneo-climaterică se află în  
centrul țării, la 250 km nord de București, în apropierea Lacului Sfânta Ana. 

Conceptul sub care Hotelul O3zone s-a deschis este Spa, Nature & Conferences,  
fiind dotat cu 117 camere duble și apartamente, restaurant cu specific local și  
internațional,  centru wellness cu piscină, jacuzzi, saune și tratamente spa, centru de  
conferință compusă din 3 săli cu o capacitate totală de 300 locuri.



SERVICII / PERIoadE
01.03-31.03 16.01-28.02 01.01-15.01 16.07-20.08

 01.04-15.07 21.08-15.09  

 16.09-21.12 22.12-31.12  

Cameră dublă 250 310 370 410

Cameră regim single 220 270 340 380

Apartament (2 adulţi) 400 490 550 590

Apartament Deluxe 540 650 710 750
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Preţurile includ micul dejun bufet şi TVA.
Facilităţi gratuite:

• Acces spa (piscină, jacuzzi, saune, sală fitness)
• Parcare proprie păzită
• Internet wireless

Membri de sindicat şi persoanele însoţitoare benificiază de un discount de 10% la  
tarifele de cazare afişate şi din preţul pachetelor, pe baza legitimaţiei de membru sau alt 
document din care să rezulte apartenenţa de sindicat.
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Cazare



     2-5 nopți de cazare - loc în cameră dublă cu demipensiune
     2-5 terapii Spa/masaje la alegere (1 ședință/zi de cazare)
     Acces la piscină, jacuzzi, saună uscată și umedă, sală fitness

Spa-ul O3zone este mica bijuterie a hotelului de care fiecare oaspete ar trebui  
să se bucure. Acesta oferă cele mai diverse și sofisticate terapii de relaxare.  
De la piscină, jacuzzi, saune la terapii de masaj sau ritualuri spa, toate sunt create  
pentru a relaxa și bine dispune.
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Spa și relaxare

Pachet O3zone Spa Relax* 
05. 01 - 30.06.2018 și 01.09 - 21.12.2018, Duminică - Vineri

Pachet Weekend la Spa* 
05. 01 - 30.06.2018 și 01.09 - 21.12.2018, Vineri - Duminică

     2 nopți de cazare - loc în cameră dublă cu demipensiune
     1 Aroma Face and Body Massage
     Acces la piscină, jacuzzi, saună uscată și umedă, sală fitness

590 lei/ persoană/ pachet 2 nopti

530 lei/ persoană/ pachet

840 lei/ persoană/ pachet 3 nopti
1060 lei/ persoană/ pachet 4 nopti
1300 lei/ persoană/ pachet 5 nopti

* Detalii și rezervări - Telefon: 0266.335.406, email: rezervari@o3zone.ro



Pachet Balneo
01. 03. - 21.12.2018

1270 lei/ persoană/ pachet 
     (01. 03. - 30.06.2018 și 01.09. - 21.12.2018) 

1470 lei/ persoană/ pachet 
     (01. 07 - 31.08.2018) 

* Detalii și rezervări - Telefon: 0266.335.406, email: rezervari@o3zone.ro

Pentru optimizarea zilelor de tratament intrarea se face în zilele de duminică. Tratamentul se efectuează 
de luni până vineri.

Pocedurile medicale sunt nominalizate de către medicul specialist balneolog în urma consultației.

Hidroterapia se efectuează în cadrul Bazei de Tratament Tușnad, situată la cca. 500 m. de Hotelul 
O3zone.

În cadrul Hotelului O3zone puteţi beneficia şi de tratament balnear de recuperare,  
reconfortare sau cură profilactică (tratarea şi prevenirea riscului de apariţie a bolilor  
cardio-vasculare, antistres, prevenirea şi combaterea obezităţii).

Tratament balnear
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     5 nopți de cazare - loc în cameră dublă, mic dejun și cină bufet 
     1 consultație medicală de specialitate
     5 zile de tratament (15 proceduri/ sejur)
     Acces la piscină, jacuzzi, saună uscată și umedă, sală fitness



În apropierea hotelului se află centrul wellness cu apă termală a stațiunii precum și baza 
de tratament balnear. Împrejurimile oferă nenumărate posibilități pentru petrecerea 
timpului liber atât pentru turiștii individuali cât și pentru grupuri: 
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Atracții turistice şi posibilităţi de agrement în zonă

Turnul Apor – punct de belvedere al staţiunii Băile Tuşnad cu traseu marcat,  
diferență de nivel 70 m, distanță de parcurs 1,5 km, durată 30 min – 1 h

Stânca Șoimilor - traseu turistic marcat, diferență de nivel 170 m, distanță de  
parcurs 2,5 km, durată 1 – 2 h

Vârful Cetății – diferență de nivel 420 m,  distanță de parcurs 3 km, durată 2 – 3,5 h

Parcul de aventură în Băile Tuşnad, lângă Lacul Ciucaş

Pârtie de schi – pe timp de iarnă, la 1,3 km distanţă la ieşirea către Miercurea Ciuc

Traseu Cicloturistic – pe zona Tușnad Nou - Băile Tușnad – Bixad - diferență de  
nivel 60m,  distanță de parcurs 10 km, durată 2 h (închiriere biciclete la hotel)

Rafting pe râul Olt, ture offroad, laser tagging, zbor tandem cu parapanta şi alte 
programe de aventură în Băile Tuşnad, plimbare cu căruţa/sania, călărit şi program 
de observare a urşilor – mai multe detalii la recepţia Hotelului O3zone

Lacul Sfânta Ana - situat la o distanţă de 23 km de stațiune pe drum asfaltat sau 
drumeţie de aproximativ 2-2,5 h (dus) şi o diferenţă de nivel 440 m. Lac de origine 
vulcanică, unicat în Europa centrală și de Est (cu traseu de drumeție marcat)

Tinovul Mohoș - situat lângă Lacul Sfânta Ana. Rezervația naturală adăpostește 
specii rare de plante, dintre care unele carnivore.
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