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Serviciile hoteliere pot fi valorificate
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OFERTE DELTA DUNĂRII ȘI LITORAL
DELTA DUNĂRII (MURIGHIOL) – HOTEL PUFLENE****

PENSIUNE
COMPLETĂ
BUFET SUEDEZ

Hotel Puflene Resort 4 stele este situat pe malul Lacului Murighiol, intr-un decor natural deosebit. Accesul se
face cu autoturismul propriu.
Complexul turistic se
desfășoară pe o suprafață
totală de 10 ha, ceea ce asigură
turiștilor cazați nu doar odihnă
și relaxare ci și posibilități
multiple de petrecere a
timpului. Astfel, Hotel Puflene
are in dotare piscină acoperită
și in aer liber, loc de joaca
pentru copii, restaurant cu
terasa, salon de infrumusețare,
bar, pizzerie, tenenuri de sport,
sală de fitness .
Totodată, de aici se pot face plimbări cu hidrobiciclete pe lac pentru observarea și admirarea florei și faunei
sau excursii cu ambarcațiuni în Delta Dunării.
Ca si spații de cazare, complex Puflene este format din 16 vile și un hotel cu 2 corpuri de clădire.
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 16.00. În eventualitatea în care există camere disponibile,
acestea pot fi preluate şi mai devreme. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora 12.00. Tariful din
ofertă este valabil pentru cazarea a 2 adulţi şi un copil cu vârsta de maxim 6,99 ani cu mic dejun inclus.
CONDIȚII ȘI TARIFE DE CAZARE PENTRU COPII
TARIFE CAZARE SEJUR 6 NOPȚI CU MIC DEJUN INCLUS
GRUPĂ VÂRSTĂ
PREȚ
PREȚ
FĂRĂ PAT SUP.
CU PAT SUP.
0 – 6,99 ANI

GRATUIT

-

7 – 13,99 ANI
> 14 ANI

-

180 LEI
540 LEI

SERVICII MASĂ
Micul dejun se servește bufet suedez. Prânzul și cina se servesc a la carte – servire din meniu din contul de
cameră în valoare de 700 lei.
SERVICII SUPLIMENTARE
Prosop și șezlong la piscină
Parcare
Biliard, tenis de masa,teren sport pe timp de zi (fotbal,baschet,tenis,volei).
Pescuit în Lacul Murighiol

Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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MAMAIA – HOTEL ZENITH****

PENSIUNE
COMPLETĂ
BUFET SUEDEZ

HOTEL ZENITH (FOSTUL GOLDEN TULIP), este situat în zona de nord a staţiunii Mamaia cu un amplasament de
excepţie la numai câţiva metri de
Marea Neagră. Recomandat
persoanelor care doresc să se
bucure de frumuseţea staţiunii
Mamaia departe de freamătul
specific acesteia, într-o oază de
linişte şi relaxare.
Pentru acest an, avem
disponibilitate exclusiv pentr
camerele din corpul Junona,
renovate integral in 2019.
Acestea sunt impărțite in camere
duble superioare cu și fără vedere
spre mare, camere duble Junior
superioare și Apartamente. Toate sunt dotate cu baie cu cabina de duș și uscător de păr, mocheta, gresie în
baie, balcon cu scaune și masa, televizor LED, 2 fotolii sau o canapea mica, măsuță, minibar, aer condiționat,
telefon, seif.
Camerele duble superior sunt localizate in corpul Junona si nu au vedere la mare. Acestea dispun de: pat
matrimonial sau paturi twin, balcon, TV LED prin cablu, telefon, acces internet Wireless, seif, 2 fotolii, masuta,
baie cu cabina de dus, uscator de par, balcon/french balcony. Aceste structuri pot acomoda 2 adulti si maxim
1 (un) copil cu varsta cuprinsa intre 0-3.99 ani. Dimensiuni pat : 1.60x2.00 m – pat matrimonial ; 0.90x2.00m pat twin Dimensiuni camera : suprafata totala de 21mp (camera in sine : 11.00-13.00 mp, vestibul 3.5 mp,
baia 3.5 mp, balcon 3mp sau «french balcony » 1mp).
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 16.00. În eventualitatea în care există camere disponibile,
acestea pot fi preluate şi mai devreme. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora 12.00.
**Cazarea se va face în baza prezentării unui act de identitate (inclusiv pentru copii) şi a completării fişei de
turist la recepţie.
In camerele duble superior cu sau fara vedere la mare se accepta maxim 2 adulti si un copil de pana la 4.99
ani, numai in acelasi pat cu parintii. Hotelul nu dispune de paturi suplimentare. În această situație nu se
aplică costuri suplimentare.
In camerele duble superior junior fara vedere la mare se accepta maxim 2 adulti si 1 copil pana la 7 ani, micul
dejun pentru copil fiind inclus in tarif.
In apartamente se accepta maxim 3 adulti sau doi adulti și maxim doi copii (0-13.99 ani).
- 1-2 copii 0-13.99 ani: gratuit.
- Copil 14-17.99 ani sau al treilea adult: achita suplimentar 30% din tariful de apartament.
Camere duble superior cu vedere la mare, orientate catre Rasarit sunt localizate in corpul Junona si dispun de:
pat matrimonial sau paturi twin, balcon, TV LED prin cablu, telefon, acces internet de mare viteza (se solicita
cablu la receptie) si Wi-Fi, 2 fotolii, masuta, baie cu cabina de dus, papuci de casa si halat de baie, uscator de
par, balcon, draperii blackout 80%. Pe balcon exista de asemenea 2 scaune din material plastic. Aceasta
structura poate acomoda 2 adulti si maxim un copil cu varsta cuprinsa intre 0-4.99 ani. Dimensiuni pat :
1.60x2.00 m – pat matrimonial; 0.90x2.00m - pat twin. Dimensiuni camera : suprafata totala 21 mp (camera in
sine : 11 mp, vestibul 3.5 mp, baia 3.5 mp, balcon 3 mp).
Camerele duble junior superior fara vedere la mare sunt localizate in corpul Junona. Acestea dispun de: pat
matrimonial, canapea neextensibila pentru copii 0-7.99 ani, balcon sau „french balcony”, TV LED prin cablu,
Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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seif, telefon, acces internet wireless, baie cu cabina de dus, uscator de par, balcon. Dimensiuni pat : 1.60x2.00
m – pat matrimonial. Dimensiuni canapea neextensibila: 0,7x1.5 m. Dimensiuni camera : suprafata totala
21mp (camera in sine : 11.00-13.00 mp, vestibul 3.5 mp, baia 3.5 mp, balcon 3mp sau «french balcony »
1mp).
Apartamentele cu vedere la mare, orientate catre Rasarit sunt localizate in corpul Junona, la etajul 4 si dispun
de dormitor cu pat matrimonial, baie cu cada, living cu canapea extensibila, baie de serviciu, 2 televizoare
LED, 2 balcoane, internet de mare viteza prin cablu (se solicita cablul de la receptie), Wi-Fi, uscator de par,
papuci de casa si halat, draperii blackout 80%. Cele doua camere sunt separate printr-o usa. Aceasta structura
poate acomoda 3 adulti, sau 2 adulti si 1 copil cu varsta cuprinsa intre 0-13.99 ani sau 2 adulti si 2 copii cu
varsta cuprinsa intre 0-13.99 ani. Dimensiuni pat (dormitor): 1.60x2.00 m – pat matrimonial Dimensiuni
canapea extensibila (living) : 1.60x2.00 m – deschisa Dimensiuni apartament : suprafata totala 40 mp
(dormitorul : 12 mp, baia cu cada cca 5.5 mp, balcon 3 mp; living-ul 11 mp, baia de serviciu 2.5 mp, holul 3.5
mp, balcon 3 mp).
DIFERENȚĂ CU MIC DEJUN INCLUS/ PACHET 6 NOPȚI
TIPUL CAMEREI
14.06 – 28.06.2020
28.06 – 24.08.2020
24.08 – 06.09.2020
Dublă Junior
120 lei
300 lei
Superior fără
vedere la mare
Dublă superior cu
600 lei
900 lei
vedere la mare
Apartament*
1.380 lei
1.860 lei
2 adulți și 1 sau 2
copii 0 – 13,99 ani
*Apartamentele sunt disponibile numai la solicitare.
TARIFE SERVICII MASĂ - BUFET SUEDEZ - PACHET 6 NOPȚI
CATEGORII
PENSIUNE COMPLETĂ – 6 mic dejunuri, 5
VÂRSTĂ
mese de prânz, 6 mese de cină
0 – 7 ani inclusiv
GRATUIT
8 – 13 ani inclusiv
385 lei
> 14 ani
670 lei
SERVICII MASĂ
Micul dejun, dejunul și cina – se servesc în sistem bufet suedez. Pentru prânz sistemul de bufet suedez
presupune 2 variante supă/ciorbă/dejun, 4-5 variante aperitive/cină, 4-5 tipuri salate, 4-5 tipuri preparate
principale, 3-4 tipuri garnituri, 2 variante desert, 2 băuturi/adult si 1 băutura/copil plătitor la alegere: apă
plată/minerală, suc sau bere (exclusiv adulţi).
Pentru identificarea tarifului de cazare pentru copii se calculează tarifulde cazare din tabelul 1 cumulat cu
tariful pentru pentru servirea meselor tip bufet suedez din tabelul 2.
LectoForm Travel asigură gratuit şezlonguri pe plaja hotelului pentru 2 persoane/cameră în perioada
desfăşurării cursurilor cu excepţia zilelor de check in și check out. Parcare gratuită în limita locurilor
disponibile situată în spatele hotelului.
Parcarea din faţa hotelului este contra cost şi nu face parte din facilităţile oferite cu titlu de gratuitate
clienţilor hotelului.

Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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MAMAIA – HOTEL BUENO***

PENSIUNE
COMPLETĂ
CONT CAMERĂ

Hotel deschis în vara anului 2010, situat în partea de nord a staţiunii Mamaia, la 5 metri de plajă şi de Marea
Neagră, în imediata apropiere a hotelului
Zenith (fostul Golden Tulip). Camerele
hotelului sunt spaţioase şi mobilate modern
şi dispun de aer condiţionat şi Wi-Fi gratuit.
Acestea au TV cu ecran plat cu canale prin
cablu, plase de țânțari și balcoane. Fiecare
cameră include minibar, seif și birou
Hotel Bueno nu dispune de sală de
conferinţă. Toate cursurile se vor derula la
hotel Zenith (fostul Golden Tulip) situat la 50
metri distanţă de hotel Bueno.
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu
orele 18.00. În eventualitatea în care există
camere disponibile, acestea pot fi preluate şi
mai devreme. Decazarea se face în ultima zi a
sesiunii până la ora 12.00.
**Cazarea se va face în baza prezentării unui act de identitate (inclusiv pentru copii) şi a completării fişei de
turist la recepţie.
Tariful din ofertă este valabil pentru cazarea a 2 adulţi şi 2 copii cu vârsta de maxim 7 ani. Tariful de cazare nu
include şi micul dejun. Hotelul acceptă cazarea a 2 copii în cameră cu 2 adulți doar în situația în care unul
dintre copii are maxim 7 ani și al doilea are maxim 14 ani.
TARIFE EXTRA CAZARE CAMERĂ/NOAPTE
GRUPA DE
FĂRĂ PAT
CU PAT SUPLIMENTAR
VÂRSTĂ
SUPLIMENTAR
0 – 7 ANI
GRATUIT
40 lei
7 - 14 ANI
40 lei
14 – 18 ANI
70 lei
18 – 20 ANI
130 lei
SERVICII MASĂ
Toate mesele - mic dejun, dejun şi cină, se servesc a la carte – comandă din meniu din bugetul alocat în
valoare de 900 lei.
SERVICII SUPLIMENTARE
LectoForm Travel asigură gratuit şezlonguri pe plaja hotelului Bueno pentru 2 persoane/cameră pentru
perioada desfăşurării cursurilor cu excepţia zilelor de check in și check out.
La solicitare, hotelul oferă a 7-a noapte de cazare la tariful special de 250 lei/noapte pentru cazările effectuate
până în data de 12 iulie 2020, 280 lei/noapte pentru cazările efectuate în perioada 13 iulie – 30 august 2020 și
220 lei/noapte pentru cazările efectuate în perioada 31 august – 06 septembrie 2020 .
Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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MAMAIA – HOTEL SIRET***

PENSIUNE
COMPLETĂ
CONT CAMERĂ

Aflat la doar 50 de metri de plaja din Mamaia, hotelul Siret oferă un restaurant cu terasă de vară, precum şi
camere cu balcon.
Conexiunea Wi-Fi este
gratuită în toată
proprietatea. Fiecare cameră
a hotelului Siret are TV cu
ecran plat cu canale prin
cablu, minibar şi o baie cu duş
şi articole de toaletă gratuite.
Unele camere sunt dotate cu
aer condiţionat. Micul dejun
este servit în fiecare
dimineaţă, iar oaspeţii pot lua
masa în restaurantul
hotelului.
Se asigură servicii de cazare și
masă pentru cursurile care se derulează la Hotel Zenith, situat la 5 minute distanta.
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 18.00. În eventualitatea în care există camere disponibile,
acestea pot fi preluate şi mai devreme. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora 12.00.
Tariful din ofertă este valabil pentru cazarea a 2 adulţi şi 2 copii cu vârsta de maxim 7 ani neîmpliniți fără pat
suplimentar. Tariful de cazare include şi micul dejun.
TARIFE EXTRA CAZARE CU MIC DEJUN
GRUPĂ VÂRSTĂ

PREȚ PACHET 6 NOPȚI
FĂRĂ PAT SUP.

PREȚ PACHET 6 NOPȚI CU PAT
SUP.
12.07 –
29.08

30.08 –
12.09

2 COPII 0 - 6,99 ANI
1 COPIL 7 – 9,99 ANI

GRATUIT
120 LEI

28.06 –
11.07
-

AL 2-LEA COPIL 7 – 9,99 ANI

-

360 LEI

510 LEI

360 LEI

1 COPIL 10 - 16 ANI

-

360 LEI

510 LEI

360 LEI

> 16 ANI

SE CAZEAZĂ ÎN APARTAMENT
TARIF EXTRA APARTAMENT:
28.06 – 11.07.2020 – 870 LEI/PACHET 6 NOPȚI
12.07 – 29.08.2020 – 1.200 LEI/PACHET 6 NOPȚI
30.08 – 12.09.2020 – 480 LEI/PACHET 6 NOPȚI

SERVICII MASĂ
Micul dejun se serveşte sub formă de bufet suedez. Dejunul şi cina se servesc a la carte – comandă din meniu
din bugetul alocat în valoare de 900 lei/sejur.
SERVICII SUPLIMENTARE
LectoForm Travel asigură gratuit şezlonguri pe o plajă din proximitatea hotelului pentru 2 persoane/cameră
pe perioada desfăşurării cursurilor cu excepţia zilelor de check in și check out.
Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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MAMAIA – HOTEL DEL MAR****/***

PENSIUNE
COMPLETĂ
BUFET SUEDEZ

Hotelul Del Mar este situat la intrarea în stațiunea Mamaia, la numai 150 m de plajă cu nisip și la cațiva pași
de parcul Aqua Magic. Ofera acces
gratuit la o piscină sezonieră, o sală
de fitness și o saună. Accesul WiFi
este disponibil gratuit pe întreaga
proprietate. Hotelul are parcare
privată. Alte facilități oferite de
hotel includ un lounge cu biliard, un
teren de joacă pentru copii, precum
si servicii de masaj, la un cost
suplimentar. Camerele și suitele sunt
spațioase, având aer condiționat și
mobilier elegant. Toate unitățile de
cazare au TV cu ecran plat cu canale
prin cablu, minibar și un balcon
mare. Baia este dotată cu duș și
uscător de prosoape.
Camerele din cadrul Hotel Del Mar
Mamaia sunt dotate cu sistem de acces pe baza de cartelă, aer condiționat, internet wireless, TV, minibar,
telefon, seif, balcon, uscător de par.
Facilitati: Piscină exterioară, internet, sală de conferință, parcare, restaurant, lift, aer condiționat, biliard,
balcon, sală fitness.
SERVICII HOTELIERE:
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 18.00. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora
12.00. Tariful din ofertă este valabil pentru cazarea în camera dublă standard pentru 2 adulţi şi unul sau 2
copii cu vârsta de maxim 5 ani care au inclus și micul dejun, prânzul și cina în regim buffet suedez în perioada
01.07 – 06.09.2020.
SERVICII MASĂ
Mic dejun, dejunul și cina – se servesc în sistem bufet suedez.
CONDIȚII ȘI TARIFE DE CAZARE PENTRU COPII – PENSIUNE COMPLETĂ – BUFET SUEDEZ:
Copii 5 – 12 ani – 480 lei/sejur de 6 nopți reprezentând cazare cu mic dejun, dejun și cină bufet suedez fără
pat suplimentar.
Copii > 12 ani – 1.582 lei/sejur de 6 nopți reprezentând cazare cu mic dejun, dejun și cină bufet suedez și pat
suplimentar inclus.
Costul patului suplimentar – 105 lei/zi. Se achită obligatoriu patul suplimentar în următoarele siuații:
• Cazarea a 2 adulți și 2 copii ce se încadrează în pragul 5 – 12 ani
• Cazarea a 2 adulți și un copil cu vârsta mai mare de 12 ani.
SERVICII SUPLIMENTARE
Acces la facilitățile hotelului: piscină exterioară - se alocă 2 șezlonguri/cameră, sală de fitness, saună, biliard și
parcare privată, plajă privată.

Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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MAMAIA – HOTEL SULINA INTERNAȚIONAL****

PENSIUNE
COMPLETĂ
CONT CAMERĂ

Hotelul Sulina International oferă cazare în
stațiunea Mamaia, la numai 50 m de plajă. În
întreaga proprietate este disponibil WiFi gratuit.
Camerele dotate cu aer condiționat și amenajate
în nuanțe neutre relaxante au un decor ce
îmbină elemente neoclasice și mediteraneene.
Acestea sunt prevăzute cu TV cu ecran plat cu
canale prin cablu, minibar și balcon.
Restaurantul hotelului servește mâncăruri din
bucătăria internațională.
Hotelul Sulina International se află la numai
câțiva pași de zona fostului Cazinou Mamaia și la
450 m de parcul acvatic Aqua Magic. Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu este situat la 25 km.
SERVICII HOTELIERE:
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 16.00. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora
12.00. Tariful din ofertă este valabil pentru cazarea în camera dublă standard pentru 2 adulţi şi 2 copii cu
vârsta de maxim 5,99 ani, fără alocarea unui pat suplimentar.
SERVICII MASĂ
Micul dejun se serveşte sub formă de bufet suedez. Dejunul şi cina se servesc a la carte – comandă din meniu
din bugetul alocat în valoare de 900 lei/sejur.
Politici cazare copii:
-> 1 copil in camera cu 2 adulti:
- copiii intre 0 – 11,99 beneficiaza de cazare gratuita, daca NU se opteaza pentru pat suplimentar
->al 2-lea copil in camera cu 2 adulti:
- copiii intre 0 – 5,99 beneficiaza de cazare gratuita, daca NU se opteaza pentru pat suplimentar
- Pentru copiii intre 6-11,99 ani, se achita pat suplimentar:
- Doi copii peste 11,99 ani - se achita alta camera.
Micul dejun copii:
- 0-5,99 ani - mic dejun gratuit;
- 6-11,99 ani - achita mic dejun 20 lei
- peste 12 ani - achita mic dejun integral 35 lei
Tarif pat suplimentar:
- Perioada 29.06 – 19.08.2018: 110 lei / noapte
- Perioada 1.01 – 28.06 si 20.08 – 30.12.2018: 60 lei / noapte
Nu se acceptă cazarea în aceeași cameră a unei familii compusă din 2 adulți și 2 copii cu vârsta mai mare de 12
ani.

Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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NEPTUN – HOTEL AGORA***

PENSIUNE
COMPLETĂ
BUFET SUEDEZ

AGORA Hotel*** cunoscut in trecut sub denumirea de Hotel ROMANTA, si-a redeschis portile dupa ce a
beneficiat in toamna 2018 – primavara 2019 de ample procese de renovare si modernizare, in acest moment
oferind turistilor sai interioare amenajate
modern si confortabil. AGORA Hotel*** este
pozitionat la 200 metri distanta de zona centrala
a statiunii Neptun, in imediata apropiere a
numeroase restaurante, terase si magazine,
fiind dotat cu toate facilitatile necesare unei
sederi cat mai agreabile, la 450 metri de plaja ”
La Steaguri ” si 250 metri de gara, inconjurat de
o superba oaza de verdeata de circa 10.000 mp,
AGORA Hotel*** ofera celor ce ii trec pragul,
multiple facilitati pentru relaxare, fiind locul
ideal pentru o vacanta minunata.
Structurat pe 6 nivele (parter si 5 etaje)
Camerele cu balcon, luminoase, dotate modern
cu: mocheta, minibar, telefon, birou, televizor
LED, internet gratuit wi-fi, balcon, aer
conditionat pentru verile calduroase. Pentru a intregi atmosfera de vacanță si destindere, AGORA Hotel***
dispune de parc cu zona verde, spatiu de joaca amenajat pentru copii, sala de sport. Aceasta proprietate este
de asemenea bine cotată pentru locatia sa excelentă in Neptun, si avand cel mai bun raport calitate/pret.
SERVICII HOTELIERE:
Preluarea camerelor se face începând cu orele 18.00. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora
12.00. Tariful din ofertă este valabil pentru cazarea în camera dublă standard pentru 2 adulţi şi un copil cu
vârsta de 4,99 ani care au inclus și micul dejun, prânzul și cina în regim bufet suedez.
SERVICII MASĂ
Mic dejun, dejunul și cina – se servesc în sistem bufet suedez.
CONDIȚII ȘI TARIFE DE CAZARE PENTRU COPII:
GRUPĂ
VÂRSTĂ

PREȚ PACHET
6 NOPȚI FĂRĂ
PAT
SUPLIMENTAR

Diferență
cazare în
camere
duble

240 lei
Tarif valabil pt
copii 5 – 14 ani

Diferență
cazare în
apartament

-

PREȚ PACHET 6 NOPȚI CU PAT SUPLIMENTAR
13 – 19.07

20 – 26.07

27.07 02.08

03 – 09.08
10 – 16.08
17 – 23.08

24 – 30.08

31.08 –
06.09

360 lei

440 lei

495 lei

510 lei

473 lei

435 lei

Tarife valabile pentru cazarea a 1 sau 2 copii cu vârsta de 5 – 18 ani în
camera cu părinții. Tariful de diferență cazare se cumulează cu tariful
pentru servicii de masă în funcție de vârsta copiilor.
840 lei
960 lei
1.200 lei
1.320 lei
1.260 lei
1.320 lei

Tarife valabile pentru cazarea a 1 sau 2 copii cu vârsta de 5 – 18 ani în
camera cu părinții sau a unui al treilea adult. Tariful de diferență cazare se
cumulează cu tariful pentru servicii de masă în funcție de vârsta copiilor.
TARIFE SERVICII MASĂ – BUFET SUEDEZ
COPII 0 – 5 ANI – GRATUIT
COPII 5 – 14 ANI – 390 lei/sejur
COPII 14 – 18 ANI/Adulți – 750 lei/sejur
Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.

9

EFORIE NORD – HOTEL EUROPA****

PENSIUNE
COMPLETĂ
BUFET SUEDEZ

Hotel Europa este poate cel mai frumos hotel de pe litoralul românesc, construit după un concept
arhitectural deosebit, un hotel care
oferă oaspeţilor săi servicii
complete, de la cele de cazare şi
masă, la cele de relaxare şi
distracţie.
Interioarele spaţioase sunt
amenajate elegant şi confortabil, iar
personalul calificat la standarde
internaţionale se află la dispoziția
turiştilor în permanenţă. Hotelul
este înconjurat de un parc de
30.000 mp, o oază de linişte şi
armonie. Hotel Europa deţine, pe
langa spaţiile de cazare, mai multe
restaurante si terase, un centru de
sanatate cunoscut in toata Europa Ana Aslan Helth SPA, plaja privată,
club pentru copii, piscină interioara şi exterioară, parcare subterană şi exterioară.
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 18.00. În eventualitatea în care există camere disponibile,
acestea pot fi preluate şi mai devreme. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora 12.00.
**Cazarea se va face în baza prezentării unui act de identitate (inclusiv pentru copii) şi a completării fişei de
turist la recepţie.
Tariful din ofertă este valabil pentru cazarea în camere standard a 2 adulţi şi un copil cu vârsta 3 ani inclusiv
cu toate mesele alocate în regim de bufet suedez.
CONDIȚII ȘI TARIFE DE CAZARE PENTRU COPII – PENSIUNE COMPLETĂ – BUFET SUEDEZ:
PERIOADĂ
GRUPĂ VÂRSTĂ
PREȚ PACHET 6
PREȚ PACHET 6
NOPȚI FĂRĂ PAT
NOPȚI CU PAT
SUP.
SUP.
Pensiune completă Pensiune completă
20.07 – 01.08.2020/
16 – 23.08.2020
02 – 15.08.2020

4 – 12 ANI

775 LEI

1.525 LEI

13 – 18 ANI
4 – 12 ANI
13 – 18 ANI

775 LEI
-

1.825 LEI
1.645 LEI
1.975 LEI

SERVICII MASĂ
Toate mesele - mic dejun, dejun şi cină – se servesc în sistem bufet suedez. Pentru prânz şi cină sistemul de
bufet suedez presupune 2 variante supă/ciorbă/dejun, 4-5 variante aperitive/cină, 4-5 tipuri salate, 4-5 tipuri
preparate principale, 3-4 tipuri garnituri, 2 variante desert, 0,5 l apă/persoană.
Tariful din ofertă este valabil pentru accesul la bufetul suedez a 2 adulţi şi un copil cu vârsta de maxim 4 ani.
SERVICII SUPLIMENTARE
Acces piscină exterioară, loc de joacă pentru copii.
2 Şezlonguri/ cameră/ sejur incluse pe plaja privată a hotelului şi/sau la pisicina hotelului.
Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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OFERTE BALNEO
BĂILE FELIX – HOTEL INTERNAȚIONAL****

PENSIUNE
COMPLETĂ
BUFET SUEDEZ

Hotel Internațional**** este conceput ca un centru modern de cură balneară, relaxare şi conferinţe, redeschis
la începutul anului 2007 după ample
lucrări de renovare, modernizare şi
extindere. Renumit pentru programele
de terapie, centrul de Wellness &SPA și
tratament al hotelului utilizează în mod
ideal proprietățile curative ale apelor,
continuând astfel tradiția milenară a
băilor cu apă termală.
Este singura unitate hotelieră din
România căreia i-a fost acordată sigla
EUROPESPA-med, care atestă
îndeplinirea
standardelor Asociaţiei Europene a
Staţiunilor Balneare (ESPA) referitoare la infrastructura generală a terapiilor, igienei şi securităţii turiştilor.
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 14.00. În eventualitatea în care există camere disponibile,
acestea pot fi preluate şi mai devreme. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora 12.00.

TARIFE EXTRA CAZARE ȘI PENSIUNE COMPLETĂ/SEJUR 6 NOPȚI
GRUPĂ VÂRSTĂ
PREȚ
PREȚ
FĂRĂ PAT
CU PAT SUPLIMENTAR
SUP.
2 - 12 ANI
468 lei
02.01– 31.03
01.04 –14.06
15.06 – 15.09
16.10– 27.12
16.09 – 15.10
1.158 lei
1.224 lei
1.404 lei
>12 ANI
SERVICII MASĂ
In perioada 15.06 – 15.09.2020 pachetele din cadrul Hotelului Internațional includ pensiune completă (mic
dejun, prânz și cină în regim bufet suedez). În perioadele 02.01 – 14.06.2019 și 16.09 – 27.12.2019 micul dejun
și cina se servesc bufet suedez iar prânzul se serveste a la carte în baza unei fișe cont în valoare de 50
lei/persoană/zi.
SERVICII SUPLIMENTARE
Acces gratuit la piscinele interioare şi exterioare cu apă termală, saună, jacuzzi.

Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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BĂILE FELIX – HOTEL PRESIDENT****

PENSIUNE
COMPLETĂ
BUFET SUEDEZ

Hotelul President se află pe drumul European E76 (Oradea-Deva), distanța până la Oradea fiind de 10 km. In
apropierea lui, la numai 2 km, se afla renumitul Aqua Park. Hotelul ofera conditii excelente de cazare la
standarde de 4*, amplasat intr-un
decor mirific plin de natura fiind o
atractie atat pentru tratament cat
si pentru afaceri.
Hotel President dispune de 92 de
camere, standard si superioare,
dispuse pe camere single, camere
double matrimonial si twin (2
paturi) si apartamente. Toate
camerele sunt dotate cu
climatizare, telefon cu acces
international direct.In cadrul
complexului mai sunt 3 restaurante
cu capacitate intre 60 si 350 de
locuri, 4 sali de conferinta de 25 si
400 de locuri, dotate cu toate facilitatile necesare pentru team building sau intalniri de afaceri, parcare
supravegheata non-stop, piscina interioara si exterioara centru spa, sala de fitness, solar, etc.Tot aici gasiti un
centru ultramodern de kinetoterapie, hidrokinetoterapie, electroterapie si masaj manual, pentru recuperarea
persoanelor cu afectiuni reumatologice, posttraumatice (in urma unor accidente grave),afectiuni neurologice
(pareze, paralizii, neuropatii, polineuropatii).
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 14.00. În eventualitatea în care există camere disponibile,
acestea pot fi preluate şi mai devreme. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora 12.00.
MASA:
Micul dejun se servește sub formă de bufet suedez.
Mesele de prânz și cină se servesc bufet suedez in cadrul restaurantului și sunt incluse pentru 2 persoane și un
copil de maxim 4 ani.
CONDIȚII ȘI TARIFE DE CAZARE PENTRU COPII:
Copii 0 – 3,99 ani – Gratuit cazare cu mic dejun și pensiune completă fără pat suplimentar
Copii 5 – 14 ani – 80 lei/noapte reprezentând cazare cu pensiune completă fără pat suplimentar.
Copii > 14 ani – 150 lei/noapte reprezentând cazare cu pensiune completă cu pat suplimentar
SERVICII MASĂ
Micul dejun, dejunul și cina se servesc sub formă de bufet suedez în cadrul restaurantului hotelului.
SERVICII SUPLIMENTARE
Acces gratuit la piscinele interioare şi exterioare cu apă termală, saună, jacuzzi, parcare interioară și
exterioară.

Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.

12

SOVATA – HOTEL ENSANA SOVATA HEALTH&SPA****

PENSIUNE
COMPLETĂ
BUFET SUEDEZ +
CONT CAMERĂ

Complex Balnear Salin votat ca cel mai bun hotel din România în anul 2004 se situează la 200 de m de Lacul
Ursu. Este un hotel total renovat cu
propria lui bază de tratament. În cadrul
hotelului
găsiţi
camere
cu
aer
condiţionat,
cameră pentru nefumători, camere
antialergice şi camera special pentru
persoane cu handicap locomotor. Toate
camerele sunt dotate cu balcon,baie,
telefon, televizor color cu programe prin
satelit, minibar, seif, internet wireless.
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 14.00. În eventualitatea în care există camere disponibile,
acestea pot fi preluate şi mai devreme. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora 12.00.
Tariful din ofertă este valabil pentru cazarea a 2 adulţi şi un copil cu vârsta de maxim 4 ani. Tariful de cazare
include micul dejun și cina sub formă de buffet suedez.
SERVICII MASĂ
Micul dejun şi cina se servesc în regim de bufet suedez. Prânzul se serveşte a la carte în baza unui buget alocat
la cameră.
TARIFE EXTRA COPII CAZARE CU DP (MIC DEJUN+CINĂ)/ NOAPTE
GRUPĂ VÂRSTĂ PREȚ
PREȚ
FĂRĂ PAT SUP.
CU PAT SUP.
0 – 4 ANI
GRATUIT
4 - 12 ANI
60 LEI
90 LEI
>12 ANI
180 LEI
SERVICII SUPLIMENTARE
Acces gratuit in cadrul Hotelului Sovata la bazinele cu apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, baie Kneipp
alternativă pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză,
saună cu aburi, infrasaună, aromasaună, sală de fitness .
Acces gratuit în timpul verii la Lacul Ursu și Lacul Aluniș

Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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SOVATA – HOTEL ENSANA URSINA HEALTH&SPA***

PENSIUNE
COMPLETĂ
BUFET SUEDEZ +
CONT CAMERĂ

Hotel Ensana Ursina Health & Spa (fostul Hotel Făget ) face parte din lanțul hotelier internațional Ensana și
este situat doar 10 minute de Lacul Ursu în stațiunea Sovata.
Lanțul hotelier Ensana, care
deține proprietăți în Republica
Cehă, Ungaria, România și
Slovacia, este renumit pentru
serviciile de calitate și gama
largă de tratamente pe bază de
resurse naturale și cunoștințe
medicale de specialitate.
Ursina Ensana Hotel & Spa,
proaspăt renovat oferă 144 de
camere duble standard și
superioare, cu vedere spre lac.
Turiștii cazați în cadrul hotelului
Ursina Ensana Hotel & Spa pot beneficia de relaxare la centrul SPA sau în baza de tratament pentru
remedierea afecțiunilor aparatului locomotor, reumatism, artită sau recuperare.
În baza de tratament nu se efectuează proceduri pentru tratament ginecologic.
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 14.00. În eventualitatea în care există camere disponibile,
acestea pot fi preluate şi mai devreme. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora 12.00.
Tariful din ofertă este valabil pentru cazarea a 2 adulţi şi un copil cu vârsta de maxim 4 ani. Tariful de cazare
include micul dejun și cina sub formă de bufet suedez.
SERVICII MASĂ
Micul dejun şi cina se servesc în regim de bufet suedez. Prânzul se serveşte a la carte sau bufet suedez din
contul de camera alocat în valoare de 300 lei/sejur.
TARIFE EXTRA COPII CAZARE CU DP (MIC DEJUN+CINĂ)/ NOAPTE
GRUPĂ VÂRSTĂ PREȚ
PREȚ
FĂRĂ PAT SUP.
CU PAT SUP.
0 – 4 ANI
GRATUIT
4 - 12 ANI
60 lei
80 lei
>12 ANI
160 lei
SERVICII SUPLIMENTARE
Acces gratuit in cadrul Hotelului Sovata la bazinele cu apă dulce şi sărată, piscină, jacuzzi, baie Kneipp
alternativă pentru picioare, bazin pentru copii, saună finlandeză,
saună cu aburi, infrasaună, aromasaună, sală de fitness .
Acces gratuit în timpul verii la Lacul Ursu și Lacul Aluniș
Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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SOVATA – HOTEL SZEIFERT***

PENSIUNE
COMPLETĂ
CONT CAMERĂ

Hotelul Szeifert *** este situat în centrul stațiunii Sovata, în imediata apropiere a Lacului Negru – cel mai
vechi lac sărat de la Sovata –
format în fluxul unei mine de aur
vechi în anul 1710. Camerele
duble și suitele au podea din
lemn, zonă de relaxare, minibar
și cutie de valori. Unele camere
oferă balcon. Toate unitățile de
cazare includ baie cu cadă sau
duș.
În timpul verii, oaspeții pot lua
masa pe terasa hotelului, iar
copiii beneficiază de loc de joacă.
Barul de la Szeifert servește
băuturi răcoritoare. La
restaurantul hotelului puteți să
savurați specialități locale
pregătite cu ingrediente
proaspete. Cursurile se desfășoară în sala de conferințe a hotelului Danubius Sovata.
SERVICII HOTELIERE:
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 14.00. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora
12.00. Tariful din ofertă este valabil pentru cazarea a 2 adulţi şi un copil cu vârsta de maxim 4 ani cu mic
dejun.
MASA:
Micul dejun se servește sub formă de bufet suedez.
Mesele de prânz și cină se servesc a la carte in cadrul restaurantului hotelului din contul de cameră alocat.
CONDIȚII ȘI TARIFE DE CAZARE PENTRU COPII:
Copii 0 – 4 ani – Gratuit cazare cu mic dejun și fără pat suplimentar
Copii 4 - 12 ani – 17 lei/zi reprezentând cazare cu mic dejun inclus fără pat suplimentar.
Copii > 12 ani – 65 lei/zi reprezentând cazare cu mic dejun inclus și fotoliu extensibil.
Opțional se poate solicita fotoliu extensibil la tariful de 30 lei/zi pentru copiii sub 12 ani.
SERVICII SUPLIMENTARE:
Acces gratuit la spa-ul hotelului: jacuzzi, saună, sală fitness.
Important! In perioada iulie – august accesul la spa este contra cost in valoare de 20 lei/persoană.

Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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BĂILE GOVORA – HOTEL PALACE****

PENSIUNE
COMPLETĂ
BUFET SUEDEZ +
CONT CAMERĂ

Situat in mijlocul parcului din statiunea Baile Govora, Hotel Palace este primul hotel cu baza de tratament
construit in Romania.
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând
cu orele 14.00. În eventualitatea în
care există camere disponibile,
acestea pot fi preluate şi mai
devreme. Decazarea se face în ultima
zi a sesiunii până la ora 12.00.
Facilitati hotel: Hotel Palace ofera un
centru spa și de tratament, restaurant
elegant, bar, terasa, internet
wifi/cablu, piscina interioara, sauna,
solar, centru de fitness, 3 sali de
conferinta, parcare (80 locuri),
facilitati pentru persoanele cu dizabilitati, camera de bagaje, spalatorie/calcatorie, fax/copiator, seif, lift.
Facilitati camere: Hotel Palace dispune de o capacitate de 132 spatii de cazare (camere single, duble si
garsoniere) impartite in 106 camere clasificate la categoria de 4 **** si 26 camere clasificate la categoria de 3
***.Camerele pun la dispoziție internet prin cablu gratuit, TV cu ecran plat, minibar și baie proprie cu articole
de toaletă gratuite și uscător de păr.
TARIFE EXTRA CAZARE COPII CU MIC DEJUN INCLUS:
GRUPĂ VÂRSTĂ
0 – 4 ANI
4 – 7 ANI
7 – 14 ANI

PREȚ
FĂRĂ PAT SUP.
GRATUIT
38 LEI
-

PREȚ
CU PAT SUP.
78 LEI

SERVICII MASĂ
Micul dejun se servește sub formă de bufet suedez. Dejunul se servește în zilele de marți și miercuri sub formă
de buffet suedez. Cina și restul meselor de prânz se servesc a la carte în restaurantul hotelului în baza
bugetului alocat în valoare de 500 lei. Prânzul din timpul excursiei de socializare este inclus în pachetul de
servicii și se servește set meniu prestabilit.
SERVICII SUPLIMENTARE
Acces gratuit la piscină interioară, saună umedă, saună cu infraroșu, jacuzzi, hammam, kneipp.

Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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BĂILE HERCULANE – HOTEL GRAND MINERVA****

PENSIUNE
COMPLETĂ
CONT CAMERĂ

Situat în centrul stațiunii Băile Herculane, una dintre cele mai vechi stațiuni balneare din lume, Grand Hotel
Minerva Resort & SPA pune la
dispoziție un centru spa complet
echipat, o piscină, un centru de
fitness și un bar. Oaspeții
beneficiază de o varietate de
tratamente, de la electroterapie,
magnetoterapie și terapie laser
MLS, băi galvanice și băi de sulf.
Toate camerele hotelului au
decor clasic elegant şi balcon cu
vedere la munte. Camerele includ
baie privată, dotată cu articole de
toaletă gratuite, iar unele au zonă
de relaxare. Fiecare cameră de la
Grand Hotel Minerva Resort &
SPA este prevăzută cu aer
condiţionat şi TV cu ecran plat.
Printre alte facilități oferite se numără o recepție cu program nonstop. Hotelul servește un mic dejun
continental în fiecare dimineață. Oaspeții se pot bucura de o experiență culinară unică la cele 2 restaurante
ale hotelului. Oaspeții au la dispoziție WiFi gratuit în întreaga proprietate, precum şi locuri de parcare.
În imediata vecinătate a restaurantului şi a terasei există un club pentru copii, cu jocuri interactive, jucării,
filme şi desene animate, precum şi console PlayStation şi Xbox. De asemenea, sunt disponibile diverse
activități şi jocuri organizate de animatori profesioniști.
Centrul spa al hotelului are cadă cu hidromasaj și saună. La un cost suplimentar, oaspeții beneficiază de acces
la o varietate de facilități de wellness de la hotel, precum și la diferite tratamente.
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 16.00. În eventualitatea în care există camere disponibile,
acestea pot fi preluate şi mai devreme. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora 12.00. Tariful din
ofertă include cazarea în camera dublă pentru 2 adulți și 1 copil de maxim 7 ani.
TARIFE EXTRA CAZARE COPII CU MIC DEJUN INCLUS/NOAPTE:
GRUPĂ VÂRSTĂ
0 – 7 ANI
7 – 12 ANI

PREȚ
FĂRĂ PAT SUP.
GRATUIT
30 LEI

PREȚ
CU PAT SUP.
-

SERVICII MASĂ
Micul dejun se servește sub formă de bufet suedez. Dejunul și cina se servesc a la carte din contul de cameră
în valoare de 700 lei. Prânzul din timpul excursiei de socializare este inclus în pachetul de servicii și se servește
set meniu prestabilit.
SERVICII SUPLIMENTARE
Acces gratuit la Armonia SPA.
Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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OFERTE MUNTE
MARAMUREȘ (DĂNEȘTI) – HOTEL SECRET GARDEN****

PENSIUNE
COMPLETĂ
CONT CAMERĂ

"Secret Garden" este un complex hotelier modern inaugurat în vara anului 2007. Fiind situat intr-un cadru
mirific, la hotarele
Maramureşului istoric şi la doar
17 km de Baia-Mare pe drumul
naţional Baia Sprie - Cavnic.
Hotelul dispune de 20 de
camere duble şi 4
apartamente, un restaurant cu
terasa cu o capacitate de 150
de locuri, piscină
interioară/exterioară cu apă
incalzită, saună, sală de fitness,
teren de sport multifuncţional.

CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 14.00. În eventualitatea în care există camere disponibile,
acestea pot fi preluate şi mai devreme. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora 12.00.
Tariful din ofertă este valabil pentru cazarea a 2 adulţi şi un copil cu vârsta de maxim 12 ani.
TARIFE CAZARE NOAPTE/MIC DEJUN INCLUS
GRUPĂ VÂRSTĂ
AL 2-LEA <12 ANI
12 – 18 ANI
> 18 ANI – SE CAZEAZĂ
DOAR ÎN APARTAMENT

PREȚ
FĂRĂ PAT SUP.
-

PREȚ
CU PAT SUP.
60 LEI
60 LEI
132 LEI

SERVICII MASĂ
Dejunul şi cina se servesc a la carte – comandă din meniu din bugetul alocat în valoare de 700 lei. Micul dejun
se servește sub formă de bufet suedez și este inclus în tariful de cazare. Prânzul din timpul excursiei de
socializare este inclus în pachet și se servește sub formă de set meniu prestabilit.
SERVICII SUPLIMENTARE
Acces gratuit la piscinele exterioare, piscina interioară, sala de sport si fitness, saună.

Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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POIANA BRAȘOV – HOTEL ESCALADE***

PENSIUNE
COMPLETĂ
CONT CAMERĂ

Hotelul Escalade se află în Poiana Braşov, la doar 100 de metri de pârtiile de schi şi de patinoar.
Hotelul pune la dispoziţie un
centru spa care include o
piscină interioară şi saună.
Hotelul are un bar de zi şi un
restaurant care serveşte
diverse preparate locale
româneşti, dar şi mâncăruri
internaţionale. Spatiile de
cazare sunt modern
amenajate, iar balcoanele
oferă o privelişte deosebită
asupra pădurilor si munţilor
ce le înconjoară.

CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 14.00. În eventualitatea în care există camere disponibile,
acestea pot fi preluate şi mai devreme. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora 12.00. Tariful din
ofertă este valabil pentru cazarea a 2 adulţi şi un copil cu vârsta de maxim 7 ani cu mic dejun inclus sub formă
de bufet suedez.
TARIFE EXTRA CAZARE CU MIC DEJUN/NOAPTE
GRUPĂ VÂRSTĂ
PREȚ
PREȚ
FĂRĂ PAT SUP.
CU PAT SUP.
7 – 14 ANI

40 LEI

55 LEI

SERVICII MASĂ
Prânzul şi cina se servesc a la carte – comandă din meniu din bugetul alocat în valoare de 700 lei. Masa de
prânz din timpul excursiei se servește set meniu prestabilit.
SERVICII SUPLIMENTARE
Acces gratuit la piscină interioară, saună, jacuzzi, centru fitness, loc de joacă pentru copii.

Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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POIANA BRAȘOV – HOTEL ALPIN****

PENSIUNE
COMPLETĂ
CONT CAMERĂ

Hotelul Alpin Resort, situat în centrul
stațiunii Poiana Brașov, la 10 minute de
mers pe jos de pârtiile de schi, pune la
dispoziție unități de cazare cu acces
gratuit la o piscină semi-olimpică.
Accesul la WiFi este disponibil gratuit.
Cele mai multe camere au balcon, iar
unele unități de cazare oferă vedere la
munte. Acestea includ un TV prin satelit,
un minibar, o cutie de valori şi o baie
privată.
Hotelul Alpin Resort este format din 3
clădiri care comunică: Hotelul Alpin,
Casa Alpin şi Aparthotel Alpin.
Complexul pune la dispoziție un centru
spa mare, 4 restaurante, 2 terase şi grădini de vară, precum şi 41 de săli de conferinţe şi evenimente cu o
capacitate cuprinsă între 10 și 700 de persoane.
De asemenea, oaspeții beneficiază de 2 locuri de joacă pentru copii, în interior și în aer liber, o piscină pentru
copii și ateliere pentru copii. Parcarea cu valet și serviciul de concierge sunt disponibile gratuit nonstop. Printre
facilități se numără, de asemenea, o cadă cu hidromasaj, o sală de sport cu greutăți și echipament pentru
antrenamente cardio, o saună uscată și umedă, precum și un duș senzorial.
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 16.00. În eventualitatea în care există camere disponibile,
acestea pot fi preluate şi mai devreme. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora 12.00. Tariful din
ofertă este valabil pentru cazarea a 2 adulţi şi un copil cu vârsta de maxim 3 ani cu mic dejun inclus sub formă
de bufet suedez.
TARIFE EXTRA CAZARE CU MIC DEJUN/NOAPTE
GRUPĂ VÂRSTĂ
PREȚ
PREȚ
FĂRĂ PAT SUP.
CU PAT SUP.
0 – 3 ANI
3 – 12 ANI
> 12 ANI

GRATUIT
25 LEI
-

120 LEI

SERVICII MASĂ
Prânzul şi cina se servesc a la carte – comandă din meniu din bugetul alocat în valoare de 900 lei. Prânzul din
excursia de socializare este inclus în pachet și se servește set meniu prestabilit.
SERVICII SUPLIMENTARE
Acces gratuit la piscină interioară, saună, jacuzzi, centru fitness, loc de joacă pentru copii.
Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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SINAIA – HOTEL RINA SINAIA****

PENSIUNE
COMPLETĂ
CONT CAMERĂ

Hotelul Rina Sinaia are o poziţie centrală, chiar lângă Parcul Dimitrie Ghica, pe strada comercială
principală. Acest hotel
emblematic oferă servicii spa şi
acces gratuit la o piscină
interioară, o saună şi facilităţi de
fitness.
Toate camerele hotelului Rina
Sinaia au ferestre mari, cu vedere
panoramică la munţii din jur.
Unităţile includ un TV cu ecran
plat şi o baie privată cu duş sau
cadă.
Conexiunea WiFi este gratuită în
întreaga proprietate. Hotelul are
un loc de joacă interior. Hotelul
are o cafenea şi un restaurant
care serveşte un mic dejun tip
bufet şi preparate internaţionale.
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 15.00. În eventualitatea în care există camere disponibile,
acestea pot fi preluate şi mai devreme. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora 12.00.
SERVICII MASĂ
Prânzul şi cina se servesc a la carte – comandă din meniu din bugetul alocat în valoare de 700 lei/sejur.
Prânzul din excursia de socializare este inclus în pachet și se servește set meniu prestabilit.
SERVICII SUPLIMENTARE
Acces gratuit la facilităţile hotelului: piscină interioară.
Parcarea este contra cost la tariful de 15 lei/zi/autoturism.

Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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SINAIA – HOTEL NEW MONTANA****

PENSIUNE
COMPLETĂ
CONT CAMERĂ

Localizat în inima oraşului Sinaia, un mic resort de munte şi ski, New Montana Hotel este destinaţia ideală
pentru recreere,
oferind oaspeţilor săi
o atmosferă plăcută,
relaxantă şi servicii
de calitate. Fiecare
din cele 175 de
camere şi
apartamente ale
hotelului oferă o
privelişte
spectaculoasă asupra
Munţilor Carpaţi.
Paturile confortabile
asigură un somn odihnitor pe saltele de calitate cu lenjerii de bumbac atent selecţionate şi perne antialergice.
Fiecare baie este dotată cu cadă, uscător de păr, produse cosmetice, halat de baie şi papuci. Clubul de
sănătate New Montana are un spa echipat cu saună, sală de fitness, jacuzzi, piscină semiolimpică încălzită.
Restaurantul Artemis din cadrul hotelului oferă o selecţie variată de preparate din bucătăria tradiţional
românească dar şi din cea internaţională.
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 15.00. În eventualitatea în care există camere disponibile,
acestea pot fi preluate şi mai devreme. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora 12.00.
Tariful din ofertă este valabil pentru cazarea a 2 adulţi şi un copil cu vârsta de maxim 7 ani. Tariful de cazare
include şi micul dejun sub formă de buffet suedez.
SERVICII MASĂ
Micul dejun se serveşte sub formă de bufet sudez şi este inclus în tariful de cazare.
Mesele de prânz şi cină se servesc a la carte – comandă din meniu în baza bugetului alocat.
TARIFE EXTRA CAZARE CU MIC DEJUN/NOAPTE
GRUPĂ VÂRSTĂ
PREȚ
PREȚ
FĂRĂ PAT SUP.
CU PAT SUP.
0 – 7 ANI

GRATUIT

75 LEI

7 - 12 ANI

-

75 LEI

SERVICII SUPLIMENTARE
Acces gratuit la Clubul de Sănătate: saună, sală de fitness, jacuzzi, piscină semiolimpică încălzită
Parcarea este contra cost la tariful de 24 lei/zi/autoturism.
Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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PREDEAL – HOTEL CARPAȚI***

PENSIUNE
COMPLETĂ
CONT CAMERĂ

Hotelul are de un numar de 93 spații de cazare structurate astfel: 85 camere duble clasificate 3*, 3 camere
suite clasificate 4*, 5
garsoniere clasificate 4*
Fiecare cameră este dotată
cu minibar, LED TV si
televiziune prin cablu,
telefon fix si o baie care
include cabina de dus,
uscator de par. Hotelul
Carpați oferă un serviciu de
recepție de 24 de ore pe zi si
două săli pentru organizarea
de conferințe și evenimente.
Hotelul detine restaurant
propriu cu o capacitate de
200 locuri, bar receptie,
lobby bar, wellness bar si crama.
CAZARE
Preluarea camerelor se face începând cu orele 14.00. În eventualitatea în care există camere disponibile,
acestea pot fi preluate şi mai devreme. Decazarea se face în ultima zi a sesiunii până la ora 12.00.
SERVICII MASĂ
Micul dejun se servește bufet suedez și este inclus în tariful de cazare. Prânzul şi cina se servesc a la carte –
comandă din meniu în baza bugetului alocat în valoare de 700 lei/sejur. Prânzul din excursia de socializare
este inclus în pachet și se servește set meniu prestabilit.
TARIFE EXTRA CAZARE CU MIC DEJUN/NOAPTE
GRUPĂ VÂRSTĂ
PREȚ
PREȚ
FĂRĂ PAT SUP.
CU PAT SUP.
0 – 6 ANI

GRATUIT

50 LEI

>6 ANI

25 LEI

50 LEI

SERVICII SUPLIMENTARE
Acces gratuit la facilităţile hotelului: acces centru SPA.

Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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COLIBIȚA – HOTEL FISHERMAN'S***

PENSIUNE
COMPLETĂ
BUFET SUEDEZ

De peste 120 de ani, miraculosul aer de la Colibita, ozonat si cu un nivel ridicat de ioni negativi, face minuni.
Daca la inceputul secolului
trecut, la sanatoriul Caritatea,
elevi si studenti se vindecau de
TBC, acum multi dintre oaspeti
ne spun ca au venit stresati,
agitati si obositi iar dup acateva
zile, toate astea au disparut, ca
sterse cu un burete miraculos.
Aceasta este Colibita, un loc
miraculos, de o frumusete
dumnezeiasca. Imaginile si
filmuletul spun totul despre
frumusetea dumnezeiasca.
Camerele sunt dotate cu toate
facilitatile unui hotel de 3*** pentru camere si 4**** pentru bungalowuri VIP. Suprafete generoase, mobilier
de calitate, bai accesorizate. Toate camerele au vedere la lacul Colibita-marea de la munte.
Camerele pot acomoda 2 adulți și un copil până în vârsta de 6 ani fără costuri suplimentare.
SERVICII MASĂ
Micul dejun, prânzul și cina se servesc sub formă de bufet sudez şi este inclus în tariful de cazare pentru 2
persoane.
TARIFE EXTRA CAZARE COPII CU BUFET SUEDEZ INCLUS:
0 – 5,99 ANI – Gratuit
6 – 12 ANI – 70 lei/zi cazare cu mic dejun, dejun și cină bufet suedez.
> 12 ANI – 120 lei/zi cazare cu mic dejun, dejun și cină bufet suedez.

SERVICII SUPLIMENTARE
Acces gratuit la facilităţile hotelului: piscină interioară și exterioară, plajă, șezlonguri, teren volei, fotbal.

Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.
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SLĂNIC MOLDOVA – HOTEL PERLA****

PENSIUNE
COMPLETĂ
CONT CAMERĂ

Renovat si modernizat integral în perioada 2015 – 2016, Hotelul Perla pune la dispozitia oaspetilor sai camere
cu suprafete între 28mp si
48mp, dotate cu paturi
matrimoniale sau cu doua
paturi separate. 91 de
camere confortabile sunt
dotate corespunzator pentru
a satisface vacantele
dumneavoastra: Internet
Wi-Fi de mare viteza, led-tv,
seif si mini-bar.
Statiunea Slănic Moldova
este situată pe versantul
estic al Carpaților Orientali
(în masivul Nemira) la
înălțimea de 530 m pe valea
pârâului Slănic. Orașul se
desfășoară într-o depresiune
acoperită de păduri de
foioase și conifere. Slănic-Moldova, (Județul Bacău) este așezat pe râul Slănic (un afluent al Trotușului), la
poalele Munților Nemira (Carpații Orientali), altitudine 530 m, într-o vale înconjurată de păduri de fagi și
brazi, la 84 km sud-vest de Municipiul Bacău (reședința Județului Bacău).
Stațiune cu sezon permanent, cu o climă intramontană-depresionară temperată, cu un aer pur, lipsit de praf și
particule ce pot provoca alergii, și bogat în aerosoli rășinoși și ioni negativi. Temperatura medie anuală este
de 7,4°C .
Stațiunea este renumită pentru izvoarele sale de ape carbonate, bicarbonatate, ușor sulfuroase, clorate,
sodice, hipertonice, hipotonice și oligominerale, izvoare descoperite încă din anul 1801. În 1852 s-au efectuat
primele teste chimice, iar în 1877 au apărut primele instalații balneare.
SERVICII MASĂ
Micul dejun se serveşte sub formă de bufet sudez şi este inclus în tariful de cazare.
Mesele de prânz şi cină se servesc a la carte – comandă din meniu în baza bugetului alocat.
TARIFE EXTRA COPII
Copiii cu varsta cuprinsa intre 0 - 6.99 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun.
Copiii cu varsta cuprinsa intre 7-13.99 ani achită patul suplimentar (daca se solicită) 46 lei/noapte + 23 lei
/noapte mic dejun;
Copiii cu vârsta peste 14 ani se consideră adulți și achită suplimentul de 92 lei/noapte (46 lei/noapte mic dejun
si 46 lei/noapte pat suplimentar).
SERVICII SUPLIMENTARE
Acces gratuit la facilităţile hotelului: centru SPA – piscină cu apă dulce, bazin cu apă sărată, saună umedă,
saună uscată, sală fitness.
Valorificarea sejurilor în regim de agenție, fără contractarea cursului prin Lectoform Consulting, se
face cu o majorare de 10% a tarifului de cazare.

