
Dispune de 216 locuri în 108 camere duble din care 23 modernizate şi  85 camere  
standard. Pe lângă cazare vă oferă şi pachete de tratament balnear de recuperare,  
reconfortare şi cure profilactice (tratarea şi prevenirea riscului de apariţie a bolilor  
cardio-vasculare, antistres, prevenirea şi combaterea obezităţii).

Rezervări la recepţia Hotel Tuşnad, Băile Tuşnad – jud. Harghita
tel: 0266-335 204,  0752-199 620,  e-mail: hoteltusnad@tusnad.ro,  web: www.tusnad.ro

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.



Preţurile includ micul dejun tip meniu şi TVA.

Principalele afecţiuni tratate:  Cardiovasculare  * Reumatice * Afecţiuni ale sistemului nervos *  
Digestive   Endocrine * Metabolice şi nutriţionale * Respiratorii * Profesionale 

Bază de tratament
 • Acces direct din hotel la baza de tratament
 • Piscină cu apă minerală încălzită
 • Băi CO2, băi galvanice, mofetă
 • Masaj, hidromasaj,fitness
 • Electroterapie, magnetoterapie

Tarif Receptie 01.03-30.04 01.05 - 30.06               
01.10 - 15.12

01.07 - 30.09

Cameră dublă modernizată (3*) 160 170 220

Cameră modernizată - regim 
single 

125 130 190

Cameră dublă standard (2*) 130 140 180

Cameră standard - regim single 90 95 160
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1 martie - 30 aprilie 2018 
Nu numai pentru pensionari!

Tarife 

Speciale

Tratament Balnear  
la Baza de tratament Băile Tușnad

6 sau 12 nopţi cazare cu loc în cameră dublă, din care 5 sau 10 zile de tratament în 
funcţie de pachet, intrarea se face în zilele de duminică,

1 consultaţie medicală inițială şi 1 reconsult de către medicul specialist,

3 proceduri balneare/ zi decontate (incluse în pachet),

Medicul specialist poate prescrie proceduri suplimentare contra cost (preţ între 10-20 lei/procedură/zi).

Documente necesare: 
  bilet de trimitere de la medicul de familie
  cardul de sănătate
Ambele documente sunt obligatorii!

Preţ pachet 6 nopţi/persoană:

Preţ pachet 12 nopţi/persoană:
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Cameră standard
cu mic dejun

Cameră standard
cu mic dejun

Cameră modernizată
cu mic dejun

Cameră modernizată
cu mic dejun

Cameră standard
cu demipensiune

Cameră standard
cu demipensiune

Cameră modernizată
cu demipensiune

Cameră modernizată
cu demipensiune

480 lei

900 lei

540 lei

960 lei

720 lei

1380 lei

780 lei

1440 lei

Pachetul conține:
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Cameră standard
cu mic dejun

Cameră modernizată
cu mic dejun

Cameră standard
cu demipensiune

Cameră modernizată
cu demipensiune

Cameră modernizată
cu demipensiune

540 lei 600 lei 780 lei 840 lei

1020 lei

6 nopţi de cazare - loc în cameră dublă

Mic dejun sau demipensiune

1 consultație medicală și 1 reconsult de către medicul specialist balneolog

5 zile de tratament balnear cu 2 proceduri/zi pe bază de bilet de trimitere

Condiţii
Pentru optimizarea zilelor de tratament intrarea se face în zilele de duminică. Tratamentul balnear se efectuează
de luni până vineri. Pentru a putea beneficia de cele 2 proceduri, este nevoie să se aducă bilet de trimitere de la
medicul de familie respectiv să prezentaţi cardul de sănătate.

Micul dejun este continental cu variante de meniu.

Demipensiunea şi pensiunea completă sunt notă cont. Demipensiunea este în valoare de 240 lei/sejur,
la care se poate adăuga suplimentul de pensiune completă în valoare de 240 lei/sejur.

SUPLIMENT SINGLE: 480 lei (01.07-30.09) și 270 lei în restul anului

Perioada : 01. 05. 2017 - 30. 06. 2018, 01. 10 - 15. 12. 2018

Perioada : 01. 07. 2018 - 30. 09. 2018

Pachetul de 6 zile include:

Cameră modernizată
cu mic dejun
780 lei

Sănătate
la Baza de tratament Băile Tușnad
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Cameră standard
cu mic dejun

Cameră modernizată
cu mic dejun

Cameră standard
cu demipensiune

Cameră modernizată
cu demipensiune

Cameră modernizată
cu demipensiune

990 lei 1140 lei 1470 lei 1620 lei

2100 lei

12 nopţi de cazare loc în cameră dublă

Mic dejun sau demipensiune

1 consultație medicală și 1 reconsult de către medicul specialist balneolog

10 zile de tratament balnear cu 2 proceduri/zi pe bază de bilet de trimitere

Condiţii
Pentru optimizarea zilelor de tratament intrarea se face în zilele de duminică. Tratamentul balnear se efectuează
de luni până vineri. Pentru a putea beneficia de cele 2 proceduri, este nevoie să se aducă bilet de trimitere de la
medicul de familie respectiv să prezentaţi cardul de sănătate.

Micul dejun este continental cu variante de meniu.

Demipensiunea şi pensiunea completă sunt notă cont. Demipensiunea este în valoare de 240 lei/sejur,
la care se poate adăuga suplimentul de pensiune completă în valoare de 240 lei/sejur.

SUPLIMENT SINGLE: 960 lei (01.07-30.09) și 540 lei în restul anului

Perioada : 01. 05. 2017 - 30. 06. 2018, 01. 10 - 15. 12. 2018

Perioada : 01.07- 30.09. 2018

Pachetul de 12 zile include:

Cameră modernizată
cu mic dejun
1620 lei

Ascultă-ți inima 
la Baza de tratament Băile Tușnad



Hotel Tuşnad, 

Băile Tuşnad – jud. Harghita

tel: 0266-335 204,  0752-199 620,  

e-mail: hoteltusnad@tusnad.ro,  

web: www.tusnad.ro


