S.C. ALFA HOTELS S.R.L.
Sediul Social: Soseaua Virtutii, nr.14, bl. R11C, sc. 2, ap. 36, parter, sector 6, Bucuresti
Tel: + 40 021 330 03 94 Fax: + 40 021 330 03 97 Mail: office@alfahotels ro Site : http://www.alfahotels.ro/

Anexa nr. 1S

Hotel LEBĂDA *** – AMARA
TARIFE SINDICAT – 2019

HOTEL LEBĂDA ***
http://www.alfahotels.ro/ro/hotel-lebada/
Tel: 0243 266 027 / 0243 266 202 Fax: 0243 266 262
Email: vanzari.amara@alfahotels.ro
receptie.amara@alfahotels.ro
Adresa: str. Lacului, nr.2, loc. Amara, jud. Ialomita
Responsabil complex: MARIANA Olteanu 0742 141 450
Cazare camera 3 stele RECEPTIE
Cazare camera 3 stele SINDICAT

01 aprilie – 31 decembrie
loc in dubla

camera single

(lei/zi)

(lei/zi)

80 lei
70 lei

144 lei
126 lei
15 lei
10 lei
55 lei
50 lei
55 lei
50 lei
40 lei
35 lei

Mic dejun (meniu fix in pensiune) RECEPTIE
Mic dejun (meniu fix in pensiune) SINDICAT
Masa pensiune completa meniu fix (MD 15 lei + D 20 lei + C 20 lei) RECEPTIE
Masa pensiune completa meniu fix (MD 10 lei + D 20 lei + C 20 lei) SINDICAT
Masa fisa cont de la minim 55 lei / zi /persoana RECEPTIE
Masa fisa cont de la minim 50 lei / zi /persoana SINDICAT
Tratament 2 proceduri RECEPTIE
Tratament 2 proceduri SINDICAT
Cazare cu mic dejun inclus (MD - 15 lei) RECEPTIE
Cazare cu mic dejun inclus (MD - 10 lei) SINDICAT
Cazare cu pensiune completa (MD 15 lei + D 20 lei + C 20 lei) RECEPTIE
Cazare cu pensiune completa (MD 10 lei + D 20 lei + C 20 lei) SINDICAT
Cazare cu pensiune completa (dieta meniu fix) si tratament sau cazare cu fisa
cont si tratament (PC/FC 55 lei + T 40 lei) – 3 stele RECEPTIE
Cazare cu pensiune completa (dieta meniu fix) si tratament sau cazare cu fisa
cont si tratament (PC/FC 50 lei + T 35 lei) – 3 stele SINDICAT

95 lei
80 lei
135 lei
120 lei
175 lei

171 lei
144 lei
243 lei
216 lei
315 lei

155 lei

279 lei

25 lei
Tarifele includ TVA. Taxele locale se adaugă și se plătesc la recepție.

Pat suplimentar RECEPTIE si SINDICAT

Cazarea se ofertează în regim de cameră dublă în SEZON,
respectiv perioda iunie - septembrie !!!
Documente necesare pentru efectuarea tratamentului:
• bilet de trimitere de la medicul de famile / medicul specialist
• card de sanatate activat sau adeverinta de la Casa de Sanatate Judeteana
• adeverinta de salariat / cupon de pensie / certificat de nastere in cazul copiilor
Zilele in care se efectueaza proceduri in baza de tratament sunt de Luni pana Vineri
Abrevieri
MD – mic dejun / D – dejun / C – cina / PC – pensiune completa (meniu fix) / FC – fisa cont / T – tratament
CUI:14244277; Registrul Comerțului: J40/12365/2004
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OFERTE SPECIALE Hotel LEBĂDA *** – AMARA
TARIFE SINDICAT – 2019

”O SĂPTĂMÂNĂ LA AMARA”

690 lei / persoană

✓ Cazare în cameră dublă (40 lei/locul x 6 nopți)
✓ Masă pensiune completă, meniu fix (50 lei x 6 zile)
✓ Tratament balnear (150 lei pentru 5 zile)

”SĂNĂTATE LA HOTEL LEBĂDA”

905 lei / persoană

✓ Cazare în cameră dublă (35 lei/locul x 9 nopți)
✓ Masă pensiune completă, meniu fix (50 lei x 9 zile)
✓Tratament balnear (140 lei pentru 7 zile)

”RELAXARE, TRATAMENT ȘI SOARE LA AMARA” 1.095 lei / persoană
✓ Cazare în cameră dublă (30 lei/locul x 12 nopti)
✓ Masă pensiune completă, meniu fix (50 lei x 12 zile)
✓ Tratament balnear (135 lei pentru 9 zile)

Nota

Cazarea se ofertează în regim de cameră dublă în perioda iunie - septembrie !!!
Tratamentul se poate efectua numai in baza biletului de trimitere de la medicul de familie
Ofertele balneare se adreseaza persoanelor care accepta cazarea in camera dubla, acolo unde nu este specificat supliment de
single. Altfel camera single se calculeaza cu 80% din valoarea camerei duble !
Tarifele includ TVA si comisionul cedat agentiei dar fara taxele locale
Pentru descriere complex, afectiuni care se trateaza in baza de tratament, atractii turistice in zona va rugam sa recomandati
turistilor accesarea site-ului nostru (respectiv locatia solicitata) : http://www.alfahotels.ro/ro/hotel-lebada/
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Anexa nr.2S

Hotel PARÂNG ** – BĂILE OLĂNEȘTI
TARIFE SINDICAT – 2019
Extrasezon

Sezon

Tel: 0250 77 51 03 / 0250 52 51 75 Fax: 0250 77 57 40
Email: vanzari.olanesti@alfahotels.ro
receptie.olanesti@alfahotels.ro
Adresa: str. Livadia, nr.1, loc. Baile Olanesti, jud. Valcea
Responsabil complex: IULIAN Ciobanu 0751 270 637

01 aprilie – 31 mai
01 oct. – 31 dec.

01 iunie – 30 sept.

loc in
dubla
(lei/zi/)

loc in
dubla
(lei/zi)

Cazare camera standard - RECEPTIE

55 lei
99 lei
60 lei
exclus
50 lei
90 lei
55 lei
exclus
200 lei
220 lei
180 lei
200 lei
15 lei / 15 lei
20 lei / 20 lei

HOTEL PARÂNG ** http://www.hotelparang.ro/

Cazare camera standard - SINDICAT
Cazare apartament - RECEPTIE
Cazare apartament - SINDICAT
Mic dejun (meniu fix in pensiune) - RECEPTIE vs SINDICAT
Mic dejun (meniu in restaurant) - RECEPTIE vs SINDICAT

camera
single
(lei/zi)

Masa pensiune completa meniu fix (MD15 lei + D20 lei + C15 lei)
- RECEPTIE vs SINDICAT
Masa fisa cont de la minim 60 lei / zi / persoana
- RECEPTIE vs SINDICAT
Tratament balnear* (2 proceduri/zi) – fara cura de crenoterapie sau
injectii cu apa de izvor si aerosoli - RECEPTIE vs SINDICAT

50 lei / 50 lei

Cura de crenoterapie (tarif/zi/persoana) - RECEPTIE vs SINDICAT

25 lei / 20 lei
50 lei / 40 lei

camera
single
(lei/zi)

60 lei / 60 lei
25 lei / 20 lei

Tratament 2 proceduri plus cura de crenoterapie - RECEPTIE vs SD
„Zi Balneara” - pachetul contine: cazare DBL, masa pensiune
completa (dieta) si tratament balnear 2 proceduri/zi (procedurile din
zilele de sambata si duminica se efectueaza in cursul saptamanii, de
luni pana vineri, include cura de crenoterapie) RECEPTIE

155 lei

exclus

160 lei

exclus

„Zi Balneara” - SINDICAT

140 lei

exclus
145 lei
25 lei

exclus

Cazare copii (peste 6 ani impliniti)
Masa in sistem DIETA pentru copiii peste 6 ani impliniti (se solicita
bilet de trimitere, copie certificat de nastere)

30 lei

5 lei
Tarifele includ TVA. Taxele locale se adaugă și se plătesc la recepție.

Servicii cu plata - Inchiriere racitor (tarif/zi)

Documente necesare pentru efectuarea tratamentului:
• bilet de trimitere de la medicul de famile / medicul specialist
• card de sanatate activat sau adeverinta de la Casa de Sanatate Judeteana
• adeverinta de salariat / cupon de pensie / certificat de nastere in cazul copiilor
Zilele in care se efectueaza proceduri in baza de tratament sunt de Luni pana Vineri
Abrevieri
MD – mic dejun / D – dejun / C – cina / PC – pensiune completa (meniu fix) / FC – fisa cont / T – tratament
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OFERTE SPECIALE Hotel PARÂNG ** – BĂILE OLĂNEȘTI
TARIFE SINDICAT – 2019
”HAI LA BĂI”

575 lei / persoană

✓ Cazare în cameră dublă (30 lei/locul x 6 nopți)
✓ Masă pensiune completă, dietă (50 lei x 6 zile)
✓ Tratament balnear (95 lei pentru 5 zile) include cura de crenoterapie

”SĂNĂTATE LA HOTEL PARÂNG” *

801 lei / persoană

✓ Cazare în cameră dublă (25 lei/locul x 9 nopți)
✓ Masă pensiune completă, dietă** (50 lei x 9 zile)
✓Tratament balnear (126 lei pentru 7 zile) include cura de crenoterapie
* oferta valabila in extrasezon
** se achita la receptie 15 lei/zi in plus pentru trecere la fisa cont

”OFERTA SENIORI 55 PLUS”
Perioada de extrasezon

sejur de minim 6 nopți 87 lei / zi / persoană

✓ Cazare în cameră dublă
✓ Masă pensiune completă, dietă*
✓ Tratament balnear (2 proceduri/zi + cura de crenoterapie)
* se achita la receptie 15 lei/zi in plus pentru trecere la fisa cont

Perioada de sezon

101 lei / zi / persoană

✓ Cazare în cameră dublă
✓ Masă pensiune completă, dietă*
✓ Tratament balnear (2 proceduri/zi + cura de crenoterapie)
* se achita la receptie 15 lei/zi in plus pentru trecere la fisa cont

Nota

Tratamentul se poate efectua numai in baza biletului de trimitere de la medicul de familie
Plata meniului zilei cat si a bauturilor alcoolice poate fi facuta mai putin din fisa cont.
Ofertele balneare se adreseaza persoanelor care accepta cazarea in camera dubla, acolo unde nu este specificat supliment de
single. Altfel camera single se calculeaza cu 80% din valoarea camerei duble !
Tarifele includ TVA si comisionul cedat agentiei dar fara taxele locale
Pentru descriere complex, afectiuni care se trateaza in baza de tratament, atractii turistice in zona va rugam sa recomandati
turistilor accesarea site-ului nostru (respectiv locatia solicitata) : http://www.hotelparang.ro/
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Anexa nr. 3S

Hotel CARPAȚI *** – PREDEAL
TARIFE SINDICAT – 2019
CAZAREA INCUDE MICUL DEJUN

http://www.alfahotels.ro/ro/hotel-carpati/

HOTEL CARPATI ***
Telefon: 0268 456 283 / 0751 270 635
Email: vanzari.predeal@alfahotels.ro
receptie.predeal@alfahotels.ro
Str. Nicolae Balcescu, nr.1, Predeal, Brasov
Contact: 0751 270 639 / 0744 615 299

individual si/sau grupuri

01 ianuarie – 31 decembrie
camera
standard 3*
loc in dubla
(lei/zi)

single
(lei/zi)

suita
4*

garsoniera
3*

2 locuri
(lei/zi)

2 locuri
(lei/zi)

Cazare cu mic dejun inclus - RECEPTIE
132 lei
218 lei
370 lei
până in 10 persoane - SINDICAT
110 lei
178 lei
320 lei
între 11 și 20 persoane - SINDICAT
105 lei
169 lei
305 lei
între 21 și 40 persoane - SINDICAT
100 lei
160 lei
290 lei
peste 41 persoane - SINDICAT
95 lei
151 lei
275 lei
Servicii de masa / persoana
Fisa cont de la minim
55 lei
Acces SPA si halat, prosop, papuci
10 lei + 5 lei / 5 lei / 5 lei
Tarifele includ TVA. Taxele locale se adaugă și se plătesc la recepție.
Hotelul are in componenta:
• 85 camere duble la 3* standard (cada normala sau cadita cu dus, pat matrimonial sau twin)
• 3 suite la 4* (camera mare, cadita cu dus, pat matrimonial si canapea extensibila)
• 5 garsoniere la 3* (camera standard, antreu, cada, pat matrimonial, coltar extensibil)

Facilitati pentru copii:
• Copiii pana in 6 ani au gratuitate la cazare (mic dejun la cerere)
• Copiii intre 6 ani impliniti si 14 ani au gratuitate la cazare (mic dejun obligatoriu)
• Copiii peste 14 ani impliniti platesc cazare (50% din valoarea unui loc pe camera) si mic dejun

Facilitati hotel si dotari camere:
• garderoba echipamente schi
• seif receptie (pt obiecte de valoare)
• camera de bagaje
• acces persoane cu handicap
• parcare pt 50 locuri
• climatizare in zonele publice
• Wi-Fi

•
•
•
•
•
•
•

mini-bar
telefon
wireless/cablu
cabină duș/cadă
uscător de păr
seif in camera
balcon (mai putin garsoniera 028)

CUI:14244277; Registrul Comerțului: J40/12365/2004
Cont: RO48WBAN004196077264RO01, INTESA SANPAOLO BANK – Sucursala Victoriei Bucuresti

370 lei
320 lei
305 lei
290 lei
275 lei

S.C. ALFA HOTELS S.R.L.
Sediul Social: Soseaua Virtutii, nr.14, bl. R11C, sc. 2, ap. 36, parter, sector 6, Bucuresti
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Sali de conferinta:
• sala mare de conferinta compartimentata
(max 140 locuri / 90 cu 50)
• sala mica de conferinta (max 20 locuri)

1.200 lei/zi (700 cu 500 lei)
400 lei/zi

Facilitati sali de conferinta:
• ecran de proiectie, videoproiector, flipchart, internet wireless, climatizare

Restaurant, baruri, terasa
• restaurant de 200 de locuri plus 40 locuri pe terasa neacoperita
• lobby bar in receptie 50 locuri
• bar de zi cu 60 locuri
• cafe bar cu 24 locuri

Centrul WELLNESS:
• piscina incalzita, sauna umeda, sauna uscata, jacuzzi in piscina, sala intretinere, diverse forme de masaj
• accesul in SPA este 10 lei pentru turistii cazati in hotel, accesul se face cu echipament personal (halat,
prosop si papuci) sau contracost de la receptia SPA (5 lei / 5 lei / 5 lei)

Tarifele includ TVA. Taxele locale se plătesc la recepție.
Ziua de cazare incepe la ora 14:00 si se termina la ora 12:00
In functie de gradul de ocupare este posibil ca orele sa fie modificate.

Pentru descriere complex si atractii turistice in zona va rugam sa recomandati turistilor accesarea siteului
nostru, respectiv locatia solicitata:
http://www.alfahotels.ro/ro/hotel-carpati/
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Anexa nr. 4S

Hotel VENUS ** – SLĂNIC MOLDOVA
TARIFE SINDICAT – 2019
HOTEL VENUS **
http://www.alfahotels.ro/ro/hotel-venus/
Tel: 0234 348 192 / 0234 348 027
Fax: 0234 348 718
Email: vanzari.smoldova@alfahotels.ro
receptie.smoldova@alfahotels.ro
Adresa: str. M. Eminescu, nr.1, Slanic
Moldova, Bacau Responsabil complex:
Neculai DIEACONU 0751 270 642
Cazare camera 2 stele RECEPTIE
Cazare camera 2 stele SINDICAT
Cazare camera confort 2 stele RECEPTIE
Cazare camera confort 2 stele SINDICAT
Cazare apartament 2 stele RECEPTIE
Cazare apartament 2 stele SINDICAT
Mic dejun (meniu fix in pensiune) REC vs SD
Mic dejun (fisa cont – a la carte) REC vs SD
Masa pensiune completa meniu fix (MD 18/15 lei
+ D 20/18 lei + C 17 lei) RECEPTIE vs SINDICAT
Masa fisa cont de la minim 55/50 lei/zi/persoana
RECEPTIE vs SINDICAT

Extrasezon

Sezon

01 aprilie – 31 mai
01 oct. – 31 dec.

01 iunie – 30 sept.

loc in dubla
(lei/zi)

50 lei
45 lei
80 lei
75 lei

camera single
(lei/zi)

loc in dubla
(lei/zi)

camera single
(lei/zi)

80 lei
60 lei
exclus
72 lei
55 lei
exclus
128 lei
85 lei
exclus
120 lei
80 lei
exclus
180 lei
200 lei
160 lei
180 lei
18 lei / 15 lei
22 lei / 18 lei
55 lei / 50 lei
55 lei / 50 lei

30 lei / 25 lei
Mic dejun copii (peste 6 ani impliniti)
15 lei
Pranz / Cina copii (peste 6 ani impliniti)
16 lei
Pat suplimentar
30 lei
Inchiriere racitor (tarif/zi)
8 lei
Tarifele includ TVA. Taxele locale se adaugă și se plătesc la recepție.
Tratament 2 proceduri RECEPTIE vs SINDICAT

Documente necesare pentru efectuarea tratamentului:
• bilet de trimitere de la medicul de famile / medicul specialist
• card de sanatate activat sau adeverinta de la Casa de Sanatate Judeteana
• adeverinta de salariat / cupon de pensie / certificat de nastere in cazul copiilor
Zilele in care se efectueaza proceduri in baza de tratament sunt de Luni pana Vineri
Abrevieri
MD – mic dejun / D – dejun / C – cina / PC – pensiune completa (meniu fix) / FC – fisa cont / T – tratament
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OFERTE SPECIALE Hotel VENUS ** – SLĂNIC MOLDOVA
TARIFE SINDICAT – 2019
”O SĂPTĂMÂNĂ LA SLĂNIC MOLDOVA”

631 lei / persoană

SE ACORDĂ O ZI DE CAZARE ÎN PLUS în EXTRASEZON

✓ Cazare în cameră dublă 2 stele* (41 lei/locul x 6 nopți)
✓ Masă pensiune completă, meniu fix (50 lei x 6 zile)
✓ Tratament balnear (17 lei x 5 zile)
* pentru camera confort 2 stele se plateste 25 lei/zi in plus respectiv 150 lei/persoana/pachet

”TRATAMENT BALNEAR ÎN EXTRASEZON”

764 lei / persoană

SE ACORDĂ O ZI DE CAZARE ÎN PLUS

✓ Cazare în cameră dublă 2 stele* (24 lei/locul x 9 nopți)
✓ Masă pensiune completă, meniu fix (50 lei x 9 zile)
✓Tratament balnear (14 lei x 7 zile)
* pentru camera confort 2 stele se plateste 25 lei/zi in plus respectiv 225 lei/persoana/pachet

”SĂNĂTATE LA HOTEL VENUS” – vacanță de 10 nopți Perioada de extrasezon

856 lei / persoană

✓ Cazare în cameră dublă 2 stele* (26 lei/locul x 10 nopți)
✓ Masă pensiune completă, meniu fix (50 lei x 10 zile)
✓ Tratament balnear (12 lei x 8 zile)

Perioada de sezon (iunie-septembrie)

988 lei / persoană

✓ Cazare în cameră dublă 2 stele* (36 lei/locul x 10 nopți)
✓ Masă pensiune completă, meniu fix (50 lei x 10 zile)
✓ Tratament balnear (16 lei x 8 zile)
* pentru camera confort 2 stele se plateste 25 lei/zi in plus respectiv 250 lei/persoana/pachet

OFERTELE DE MAI SUS SE VALORIFICA NUMAI IN CAMERE DUBLE !
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”OFERTA SENIORI 55 PLUS” – sejur de minim 6 nopți Perioada de extrasezon

85 lei / zi / persoană

✓ Cazare în cameră dublă 2 stele* (23 lei)
✓ Masă pensiune completă, dietă (50 lei)
✓ Tratament balnear (12 lei)

Perioada de sezon (iunie-septembrie)

99 lei / zi / persoană

✓ Cazare în cameră dublă 2 stele* (37 lei)
✓ Masă pensiune completă, dietă (50 lei)
✓ Tratament balnear (12 lei)
* pentru camera confort 2 stele se plateste in plus 25 lei/zi

ATENTIE !
In sezon se asigura loc NUMAI in camera dubla
în extrasezon pentru single se plateste 40 lei/zi

Nota

In lunile IUNIE-SEPTEMBRIE se oferteaza cazare doar in regim de camera dubla
Tratamentul se poate efectua numai in baza biletului de trimitere de la medicul de familie
Ofertele balneare se adreseaza persoanelor care accepta cazarea in camera dubla standard 2 stele, acolo unde nu este
specificat supliment de single. Altfel camera single se calculeaza cu 60%/80% din valoarea camerei duble, in functie de sezon !
Tarifele includ TVA si comisionul cedat agentiei dar fara taxele locale
Pentru descriere complex, afectiuni care se trateaza in baza de tratament, atractii turistice in zona va rugam sa recomandati
turistilor accesarea site-ului nostru (respectiv locatia solicitata) : http://www.hotel-venus.eu/
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