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LITORALUL MĂRII NEGRE

Mamaia

HOTEL PERLA Mic dejun şi prânz

AMPLASARE: în zona de sud a staţiunii Mamaia, la 

100m. de Aqua Magic, satul de vacanţă şi telegondolă.

FACILITĂŢI HOTEL: restaurant, bar, terasă, piscină

pentru adulţi şi copii, parcare gratuită, sală de conferinţe.

FACILITĂŢI CAMERE: aer condiţionat, televizor, minibar, 

telefon, baie cu duş, pardoseală cu gresie, seif, geamuri 

termopan, internet wireless.

FACILITĂŢI MASĂ: restaurant propriu, micul dejun este 

servit sub formă de bufet - bucătărie diversificată. 

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances a unei 

nopţi dintr-un sejur de 6 zile, masă mic 

dejun şi prânz, pentru o persoană, în 

perioada 25.07 - 18.08.2018. 

218lei

0758.800.500

SEJUR

HOTEL DACIA SUD

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances  a unei zile 

dintr-un sejur de 6 nopţi,cu 

demipensiune,  în perioada 19.07-

30.08.2018, pentru o persoană. 
216lei

Demipensiune

AMPLASARE: la intrarea în staţiune dinspre Delfinariu, la 

câţiva paşi de malul mării, alături de Hotel Bavaria Blu.

FACILITĂŢI  HOTEL: camere cu pat dublu, camere cu 

două paturi, camere cu pat matrimonial, garsoniere, 

restaurant, terasă, bar, sală de fitness, salon de masaj şi 

înfrumuseţare, sală de conferinţe cu dotări complete, 

rampă de acces pentru persoane cu handicap, parcare 

(contra cost).

FACILITATI CAMERE: aer condiţionat, internet wireless, 

minibar, TV cablu, telefon, uscător de păr,mochetă.

FACILITĂŢI MASĂ: mic dejun bufet şi bonuri valorice 480 

lei/cameră/sejur.
0758.800.500

HOTEL CENTRAL Pensiune completă

AMPLASARE: în centrul staţiunii Mamaia, la 50 m. de 

plajă.

FACILITĂŢI  HOTEL: restaurant, terasă, spaţiu de joacă 

pentru copii, sală de conferinţe, piscină exterioară, 

farmacie (în interiorul hotelului), parcare, Wi-Fi gratuit, seif 

la recepţie, salon de masaj.

FACILITĂŢI CAMERE: aer condiţionat, TV LED cu 

televiziune prin cablu, internet wireless, frigider, minibar, 

telefon, baie cu duş, balcon.

FACILITĂŢI MASĂ: în restaurantul propriu, mic dejun cu 

bufet suedez, prânz şi cina câte 45 de lei/persoană/zi sau 

în sistem fişă de cont. 

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

Chèque Vacances a unei zile dintr-un  

sejur de 5 nopţi cu pensiune completă 

pentru o persoană în perioada 16.06 -

25.08.2018. 
237lei

-8%

0759.031.433
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LITORALUL MĂRII NEGRE

Mamaia

HOTEL

AURORA
Mic Dejun

AMPLASARE: se înalţă semeţ pe malul Mării Negre, în 

sudul staţiunii Mamaia, la numai 25 de m. de plajă.

FACILITĂŢI  HOTEL: renovat complet în anul 2008, 

dispune de o capacitate de cazare de 686 de locuri în 

camere duble moderne, restaurant cu terasă, bar de zi, 

lobby, loc de joacă pentru copii. 

FACILITĂŢI CAMERE: mobilier nou, aer condiţionat, 

sistem de acces pe bază de cartelă, frigider cu congelator, 

televizor cu cablu şi baie proprie cu duş.

FACILITĂŢI MASĂ: în restaurantul propriu, mic dejun cu 

bufet suedez gratuit pentru copiii până în 5 ani,  iar adulţii 

plătesc 27 de lei pe zi. 
Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

Chèque Vacances a unei nopţi dintr-un  

sejur de 5 nopţi cu mic dejun pentru o 

persoană în perioada 15.06– 31.08.2018. 
107lei

Pensiune completă

0735.227.195

SEJUR

HOTEL MALIBU

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances  a unei zile 

dintr-un sejur de 6 nopţi, cu mic dejun,  

pentru o persoană în perioada 23.07-

16.08.2018. 

233lei

Mic dejun

AMPLASARE: în partea de sud a staţiunii, la intrare

dinspre Delfinariu şi la câteva minute de mers pe jos de 

satul de Vacanţă, Aqua Magic şi telegondolă.

FACILITĂŢI  HOTEL: restaurant, bar, terasă, piscină adulţi 

şi copii, plajă privată cu şezlonguri, loc de joacă pentru 

copii, lift, rampă acces persoane cu dizabilităţi, SPA 

Center, săli de conferinţe, parcare.

FACILITATI CAMERE: baie cu duş cu hidromasaj, aer 

condiţionat, televizor, minibar, internet wireless, telefon, 

feon, seif, papuci.

FACILITĂŢI MASĂ: mic dejun bufet suedez. 0758.800.500

HOTEL TOMIS Mic dejun & avion

AVION: plecări din Cluj-Napoca către Constanţa, cu 

transfer până la hotel.

AMPLASARE: în zona centrală a staţiunii, la aprox. 100 

de metri de plajă.

FACILITĂŢI HOTEL: camere duble, 13 camere triple, 

restaurant, terasă cu vedere la mare, loc de joacă pentru 

copii, plajă privată, beach bar, wireless, săli de conferinţă,  

parcare.

FACILITĂŢI CAMERE: aer condiţionat, wireless, telefon, 

televizor LCD, minibar, sistem de acces pe bază de 

cartelă, baie cu duş, uscător de păr, halate de baie şi 

balcon.

FACILITĂŢI MASĂ: mic dejun inclus. 

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances a unei 

nopţi dintr-un sejur de 7 nopţi, masă mic 

dejun, pentru o persoană, în perioada 

14.08 – 21.08.2018. 

220lei

-3%

031.437.93.67
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LITORALUL MĂRII NEGRE

Jupiter

Pensiune completă

Ofertă valabilă pentru o persoană, pentru 

o zi, la plata cu vouchere de vacanţă 

Chèque Vacances  a unui sejur de 7 zile, 

all inclusive,începând cu 30.06.2018235lei

HOTEL OLIMPIC All inclusive

AMPLASARE: în centrul staţiunii Jupiter, în imediata 

apropiere a plajei.

FACILITĂŢI HOTEL: camere duble standard şi premium 

dotate cu jacuzzi, balcon dublu cu vedere la mare, 

restaurant, bar de zi, terasă, loc de joacă de copii, biliard, 

masă de tenis, fitness, acces internet, parcare cu plată. 

FACILITĂŢI CAMERE: aer condiţionat, TV - LCD, minibar, 

balcon, baie cu cabină de duş, uscător de păr. 

FACILITĂŢI MASĂ: în sistem all inclusive, la hotelul 

Olimpic. 

Preţ pentru o persoană, valabil pentru

plata cu vouchere de vacanţă Chèque 

Vacances  a unei nopţi dintr-un sejur de 

7 nopţi, all inclusive, pentru o persoană, 

în perioada 16.07 – 20.08.2018. 

287lei

0759.031.433

-8%

HOTEL DELTA

AMPLASARE: la numa 50 m. de plaja Jupiter.

FACILITĂŢI HOTEL: camere cu pat dublu, camere cu 

două paturi şi apartamente, restaurant, terasă-grădină cu 

spectacole, pizzerie, piano bar, karaoke, plajă privată cu 

grup sanitar, bar de plajă şi terasă, Baby land, internet 

cafe, şcoală de scafandri şi pilotaj de agrement, parcare cu 

plată.

FACILITĂŢI CAMERE: aer condiţionat, baie cu cabină de 

duş, frigider. 

FACILITĂŢI MASĂ: în restaurant Delta, micul dejun tip 

bufet,prânzul şi cina în sistem fişă de cont ( 50 de 

lei/persoană /zi şi 45 de lei /persoană /zi).

HOTEL CAMELIA

AMPLASARE: în centrul staţiunii, aproape de hotelul 

Meteor, renovat în 2005. 

FACILITATE HOTEL: 57 camere duble, parcare.

FACILITĂŢI CAMERE: grup sanitar propriu, TV cablu, 

minibar, mobilier nou, ferestre cu tâmplărie PVC şi geam 

termopan, aer condiţionat contra cost 20 lei/zi.

FACILITĂŢI MASĂ: în sistem bonuri valorice, în cadrul 

restaurantului Meteor 3*.

Preţ pentru o persoană, valabil pentru 

plata cu vouchere de vacanţă Chèque 

Vacances a unei zile dintr-un sejur de 7 

nopţi, fără masă, începând cu 

16.06.2018. 

82lei

0374.08.39.39

50lei
voucher 
cadou

-8%

0759.031.433
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LITORALUL MĂRII NEGRE

Eforie Nord

HOTEL ASTORIA

AMPLASARE: la 5 minute de centrul staţiunii, pe faleza 

mării, având vedere frontală la mare, este la 50 m. de plajă 

şi aproape de Europa Yacht Club.

FACILITĂŢI HOTEL: bowling, loc de joacă pentru copii, 

bar, teren de tenis, parcare, 2 săli de conferinţe, salon de 

coafură şi masaj, grădină mare de vară şi restaurant cu 

terasă unde se poate servi masa. room service, cameră de 

bagaje si fax / copiator.

FACILITĂŢI CAMERE: acces pe bază de cartele 

magnetice, aer condiţionat, televizor, minibar, grup sanitar 

cu cadă, telefon şi balcon cu vedere la mare.

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances a unei zile 

dintr-un sejur de 7 nopţi, fără masă,  

pentru o persoană, în perioada 16.06 –

23.06.2018. 

115lei

HOTEL FORTUNA

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances  a unei 

nopţi  pentru o persoană dintr-un sejur de 

7 nopţi, fără masă,  în perioada 23.06-

30.06.2018. 
68lei

031.437.93.67

-3%AMPLASARE: în centrul staţiunii, la 200m. de plajă. 

FACILITATE HOTEL: braserie pe plajă (96 locuri), spaţii 

verzi amenajate cu scaune, mobilier de grădină şi umbrele, 

şezlong şi umbrelă de plajă contra cost, cărucior pentru 

copil, pătuţ gratuit pentru copii sub 7 ani. 

FACILITĂŢI CAMERE: aer condiţionat, TV, minibar, baie 

cu cadă sau cu duş, balcon (10 camere nu au balcon), 

pardoseală din gresie, tâmplărie PVC şi geam termopan, 

protecţie antiinsecte, mobilier nou. 

FACILITĂŢI MASĂ: în regim bufet suedez pentru micul 

dejun şi "à la carte„ ,pe bază de bonuri valorice.

HOTEL

BRAN-BRAD-BEGA
Pensiune completă

AMPLASARE: în sudul staţiunii Eforie Nord, la 30 m. de 

plajă.

FACILITĂŢI  HOTEL: 186 camere duble şi 33 de 

apartamente, restaurant, parcare proprie (contra cost), bar, 

piscină, wireless, bază de tratament, centru SPA.

FACILITĂŢI CAMERE: aer condiţionat, minibar, seif, baie 

cu duş,wi-fi, camerele superioare au balcon şi vedere la 

mare.

FACILITĂŢI MASĂ: în restaurantul propriu, mic dejun cu 

bufet suedez, prânz şi cina bufet suedez pentru maximum 

20 de persoane. La  un numărmai mare, à la carte. 

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

Chèque Vacances a unei nopţi dintr-un 

sejur de 5 nopţi cu pensiune completă 

pentru o persoană în perioada 16.06 –

20.08.2018. 
245lei

-8%
Pensiune completă

0759.031.433

-2%

0740.473.407
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STAŢIUNI MONTANE

Poiana Braşov

HOTEL RUIA Mic dejun

AMPLASARE: în centrul staţiunii Poiana Braşov, la doar 

400 de metri de pârtia de schi Bradu.

FACILITĂŢI  HOTEL: restaurant à la carte şi un loc de 

joacă pentru copii, internet WiFi şi parcarea privată 

gratuită.

FACILITĂŢI CAMERE: mobilate practic, includ televizor, 

minibar şi baie privată cu articole de toaletă gratuite, 

papuci şi halate de baie.

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances în 

perioada 16.03.2018 – 29.11.2018 a unei 

zile dintr-un sejur de 5 nopţi, pentru o 

persoană. 

120lei

HOTEL GRAND

TELEFERIC

Demipensiune

AMPLASARE: în staţiune, la doar 50 de metri de o 

telecabină.

FACILITĂŢI HOTEL: 127 de camere şi apartamente 

premium; 2 restaurante de 260 de locuri, club de noapte, 

centru Spa, piscină, saună, loc de joacă pentru copii, 

internet gratuit, salon de înfrumuseţare.

FACILITĂŢI CAMERE: aer condiţionat, TV, minibar, seif, 

baie cu cadă, baie cu duş, balcon, internet (gratuit), 

uscător de par, acces persoane cu dizabilităţi, halate de 

baie şi papuci.

FACILITĂŢI MASĂ: micul dejun se serveşte sub formă de 

bufet suedez. Prânzul şi cina se servesc în regim fişă cont. 

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque a unei nopţi de 

cazare în perioada 01.05.2018 –

30.09.2018, în weekend, pentru o 

persoană. 

302lei

-8%

021.31.41.980

0758.800.500

HOTEL ALPIN

AMPLASARE: în centrul stațiunii Poiana Brașov, la 10 

minute de mers pe jos de pârtiile de schi.

FACILITĂŢI PENSIUNE: 144 spaţii de cazare, din care 

134 camere duble, 6 camere executive şi 4 apartamente, 4 

restaurante, acces persoane cu dizabilităţi, loc de joacă 

pentru copii - în interiorul hotelului şi schimb valutar, acces 

jacuzzi, saună, masaj, farmacie, piscină.

FACILITĂŢI CAMERE: cablu, grup sanitar, telefon 

internaţional, minibar, grupuri sanitare cu cadă şi uscător 

de păr, mobilier din lemn masiv, unele camere au balcon.

FACILITĂŢI MASĂ: mic dejun bufet, restaurante proprii à 

la carte.

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances a unei 

nopţi, pentru o persoană, în weekend, în 

perioada 01.04 – 31.08.2018. 
84lei

-8%

Mic dejun

0759.031.433
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STAŢIUNI MONTANE

Judeţul Braşov

HOTEL

CARAIMAN

Pensiune completă

AMPLASARE: în centrul staţiunii Sinaia, în parcul Dimitrie 

Ghica. 

FACILITĂŢI  HOTEL: camere duble şi garsoniere, 

restaurant cu 2 saloane, terasă, parcare privată gratuită, 

acces gratuit la internet, în hol, seif la recepţie.

FACILITĂŢI CAMERE: TV, minibar, INTERNET, baie cu

duş.

FACILITĂŢI MASĂ: prânzul şi cina se servesc în sistem 

fişă de cont de 50 de lei/zi/adult pentru prânz şi 55de

lei/zi/adult pentru cină. 
Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances a unei 

nopţi de cazare cu pensiune completă, în 

perioada 01.05.2018 – 30.09.2018, 

pentru o persoană. 
228lei

-8%

CASA ANCA 

AMPLASARE: situată într-un loc minunat, la poalele 

pădurii, la doar 3 km. distanţă de Brasov, în Timişul de Jos.

FACILITĂŢI PENSIUNE: saună de 3 locuri,  sufragerie cu 

şemineu şi sistem Home Cinema, bucătărie complet 

utilată, sală de servit masa,  teren de tenis/fotbal, masă de 

ping-pong, jocuri medievale,  grătar zidit, grădină cu foişor 

şi complex de joacă pentru copii, parcare privată gratuită, 

internet wireless. 

FACILITĂŢI CAMERE: 3 camere cu pat matrimonial şi 3 

camere twin, fiecare cu grup sanitar propriu, având o 

capacitate totală de 12 locuri de cazare.

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances a unei 

sume cuprinse între 800 şi 1500 de lei, pe 

parcursul anului 2018. 
171lei

-5%

0722.357.155

021.31.41.980

HOTEL

ALEXANDROS

AMPLASARE: în Buşteni, într-un cadru natural de 

excepţie, la poalele Caraimanului.

FACILITĂŢI HOTEL: restaurant -140 de locuri, parcare 

proprie - gratuită, internet, bar de zi, cramă- 16 locuri, 

centru de închiriere echipament sportiv, teren de tenis, 

teren de fotbal, tenis de masă, jocuri: remy, table, şah; 

saună, sală fitness, săli de conferinţe, cutie de valori.

FACILITĂŢI CAMERE: LCD, telefon, mini-bar, balcon sau 

terasă cu vedere la munte, wireless,baie proprie.

FACILITĂŢI MASĂ: bucătărie românească şi 

internaţională, servire în sistem fişă de cont de 300 de 

lei/persoană /sejur.  

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances a unei zile 

de cazare în cadrul unui sejur de 6 nopţi 

în perioada 01.03 – 22.12.2018, pentru o 

persoană. 
120lei

Masă inclusă

0758.800.500
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STAŢIUNI MONTANE

Judeţul Braşov

PENSIUNEA

AMBIENT

AMPLASARE: situată în inima Braşovului, pe strada Iuliu 

Maniu.

FACILITĂŢI PENSIUNE: bar de zi, salon pentru mic dejun, 

săli de conferinţă, seif, rent a car, agenţie de turism. 

FACILITĂŢI CAMERE: uscător de păr, telefon, minibar, 

LCD TV, internet, balcon sau terasă.

FACILITĂŢI MASĂ: mic dejun sub formă de bufet amplu, 

zilnic până la ora 11:00. La un cost suplimentar pot fi 

oferite și alte mese ale zilei, precum și cine festive de 

sărbători. 

118lei

-5%

RESIDENCE

AMBIENT 

AMPLASARE: în zona istorică a oraşului Braşov, putând 

ajunge uşor la principalele puncte de atracţie.

FACILITĂŢI HOTEL: un lounge de mic dejun şi camere de 

nefumători.

FACILITĂŢI CAMERE: televizor, telefon, wireless, baie

proprie.

FACILITĂŢI MASĂ: bufet de mic dejun la Ambient 

Pension, care se află la doar 150 de metri de proprietate. 

La un cost suplimentar pot fi oferite şi alte mese ale zilei, 

precum şi cine festive de sărbători

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances a unei 

nopţi de cazare cu mic dejun,  în perioada 

01.05.2018 – 30.09.2018, pentru o 

persoană. 
87lei

Masă inclusă

HOTEL AMBIENT

AMPLASARE: în centrul Braşovului, oferind o panoramă 

incredibilă asupra întregului oraş. 

FACILITĂŢI  HOTEL: 4 săli de conferinţe, bar de zi, 

restaurant cu specific internaţional, lobby, facilităţi pentru 

persoane cu handicap, parcare păzită şi gratuită, ambient 

spa – fitness, saună, hidromasaj. 

FACILITĂŢI CAMERE: uscător de păr, telefon, minibar, 

TV,  fierbător apă, ceai, cafea, internet, balcon sau terasă, 

aer condiţionat, seif, acces pe bază de card, halat şi 

papuci de casă.

FACILITĂŢI MASĂ: mic dejun tip bufet, în restaurantul 

hotelului. 
Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances a unei 

nopţi de cazare cu mic dejun, în perioada 

01.05.2018 – 30.09.2018, pentru o 

persoană. 
170lei

-5%

rezervari@ambienthotels.ro

Mic dejun

Mic dejun

rezervari@ambienthotels.ro

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances a unei 

nopţi de cazare cu mic dejun,  în perioada 

01.05.2018 – 30.09.2018, pentru o 

persoană. 

rezervari@ambienthotels.ro

-5%

Mic dejun
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STAŢIUNI MONTANE

Judeţul Braşov

HOTEL CARPAŢI

AMPLASARE: în Predeal, la 1.7 km de cea mai apropiată

pârtie de schi.

FACILITĂŢI HOTEL:  200 de locuri, bar recepţie, lobby 

bar, wellness bar şi cramă, seif recepţie, cameră de 

bagaje, acces pentru persoane cu handicap, parcare 

proprie 50 de locuri, WI-FI, garderobă echipamente schi.

FACILITĂŢI CAMERE: minibar şi baie cu duş, tv, wireless, 

uscător de păr, majoritatea camerelor oferă balcon.

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances a unei 

nopţi de cazare dintr-un sejur de 7 nopţi, 

pentru o persoană. 
67lei

HOTEL SILVA Mic dejun 

AMPLASARE: la poalele Masivului Caraiman, la o 

altitudine de 95m, în vecinătatea staţiei de telecabină

Buşteni – Babele şi la 5 minute de mers faţă de 

Mănăstirea Caraiman.

FACILITĂŢI  HOTEL: 2 terenuri cu suprafaţă sintetică şi 

instalaţie de nocturnă (unul de tenis, al doilea 

multifuncţional), restaurant, terasă, lobby bar, biliard, 

internet wireless în tot hotelul, parcare proprie contra cost.

FACILITĂŢI CAMERE: minibar, baie cu duş, balcon.

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances a unei 

nopţi de cazare, pentru o persoană în 

perioada 01.07.2018 – 30.09.2018. 
107lei

-8%

021.31.41.980

HOTEL ANDY

AMPLASARE: în Predeal, într-o zonă liniştită, la 1km. de 

pârtia Clăbucet. 

FACILITĂŢI HOTEL: piscină interioară, cadă cu 

hidromasaj și facilități de saună, tenis de masă și biliard, 

loc de joacă pentru copii.

FACILITĂŢI CAMERE: WiFi gratuit, vedere la munții din 

jur, minibar, televizor şi baie privată, dotată cu o cadă şi 

articole de toaletă. Unele camere duble au balcon.

FACILITĂŢI MASĂ: mic dejun tip bufet.

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances a unei zile 

de cazare în cadrul unui sejur de 4 nopţi 

în perioada 01.03 – 15.12.2018, pentru o 

persoană. 
157lei

Masă inclusă

0758.800.500

0374.08.39.39

50lei
voucher 
cadou

8



www.vacanteromanesti.ro

STAŢIUNI MONTANE

Judeţul Braşov

HOTEL PARC Mic dejun

AMPLASARE: hotelul este situat în centrul oraşului 

Govora. 

FACILITĂŢI HOTEL: restaurant cu capacitate de servire 

de 160 locuri, bar de zi – 20 locuri, terasă 60 locuri, bază 

de tratament proprie, lift, parcare.

FACILITĂŢI CAMERE: TV, cablu, telefon, baie proprie.

FACILITĂŢI MASĂ: în sistem fişă de cont. 

Preţ pentru o persoană, valabil pentru

plata cu vouchere de vacanţă Chèque 

Vacances  a unui sejur de 5 zile, cu mic 

dejun, pentru o persoană.
170lei

HOTEL MIRADOR

AMPLASARE: situat la intrarea în Bran.

FACILITĂŢI PENSIUNE: restaurant, bar, piscină, jacuzzi, 

saună, sală de fitness, biliard, săli de masaj, tenis de 

masă, teren de sport multifuncțional cu nocturnă, parc de 

distracție copii, foișor cu barbeque, parcare păzită.

FACILITĂŢI CAMERE: baie, TV, minibar, internet, telefon, 

seif, uscător de păr și acces securizat în cameră pe bază 

de cartelă magnetică.

FACILITĂŢI MASĂ: mic dejun la restaurantul hotelului.

Preţ pentru o persoană, valabil pentru

plata cu vouchere de vacanţă Chèque 

Vacances  a unui sejur de 5 zile, cu mic 

dejun, pentru o persoană.
115lei

0740.881.447

Judeţul Vâlcea

Mic dejun

VILA CAMELIA MIC DEJUN 

AMPLASARE: în staţiunea Sinaia. Floarea delicată de 

camelie este mai mult decât o simplă sursă de inspiraţie 

pentru numele vilei, este simbolul unei oaze de linişte. Vila 

Camelia este locul perfect pentru o escapadă, pentru o 

deconectare de la ritmul alert de zi cu zi. 

FACILITĂŢI  PENSIUNE: loc amenajat pentru grătar, loc 

de joacă pentru copii în curtea din faţă, cu leagăn, 

tobogan, foişor, masă de ping pong, parcare gratuită.

FACILITĂŢI CAMERE: minibar, baie cu duş, minibar, TV.

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances până la 

30.06.2018 a unui sejur de minim 3 nopţi, 

pentru o persoană. 92lei

0724.909.259

Mic dejun

0740.881.447

9
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STAŢIUNI MONTANE

Judeţul Harghita

HOTEL O3ZONE Mic dejun

AMPLASARE: Hotelul este situat în centrul staţiunii 

Tuşnad. 

FACILITĂŢI HOTEL: piscină interioară şi un centru spa, 

recepţie non-stop, restaurant internaţional, fitness, 2 

saune.

FACILITĂŢI CAMERE: baie proprie cu duş, TV prin satelit, 

minibar, balcon, iar o parte din ele au vedere panoramică, 

halate şi articole de toaletă gratuite. 

FACILITĂŢI MASĂ: micul dejun.

Preţ pentru o persoană, valabil pentru

plata cu vouchere de vacanţă Chèque 

Vacances  a unei zile dintr-un sejur de 5 

nopţi, cu mic dejun, pentru o persoană în 

perioada 01.07 – 30.09.2018. 

190lei

HOTEL TUŞNAD MIC DEJUN 

AMPLASARE: în centrul stațiunii Tuşnad, la aproximativ 

300 de metri față de gară. 

FACILITĂŢI  HOTEL: terasă, bar de zi, restaurant, bază 

de tratament, piscină interioară, saună, servicii de masaj, 

sală de fitness, salon de cosmetică, teren de sport, 

parcare și internet wireless.

FACILITĂŢI CAMERE: balcon, TV, telefon și baie proprie.

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances în 

perioada 01.07.2018 – 30.09.2018 a unui 

sejur de minim 6 nopţi, pentru o 

persoană. 

125lei

Mic dejun şi tratament

0758.800.500

PENSIUNEA PRAID

AMPLASARE: în centrul localităţii Praid, la 600m. de 

salină.

FACILITĂŢI PENSIUNE: apartamente cu 2 şi 3 paturi, 

parcare proprie, spaţii de joacă gratuit, minibar la parterul 

pensiunii (apă, sucuri, bere).

FACILITĂŢI CAMERE: TVA, baie cu duş, internet, telefon, 

bucătărie complet utilată (inclusiv plită).

FACILITĂŢI MASĂ: servire à la carte la restaurantul 

hotelului şi în împrejurimi. Fişă de cont de 70 de 

lei/persoană /zi. 

Preţ pentru o persoană, valabil pentru

plata cu vouchere de vacanţă Chèque 

Vacances  a unei nopţi într-un sejur de 8 

zile în perioada 22.06 – 31.08.2018, cu 

fişă de cont pentru masă şi intrare zilnică 

la salină incluse pentru o persoană. 
174lei

Pensiune completă

021.31.41.980

-8%

0758.800.500
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REGIUNI TURISTICE

Bucovina

POPASUL 

DOMNESC

MIC DEJUN 

AMPLASARE: în apropierea mănăstirii Voroneţ.

FACILITĂŢI  PENSIUNE: camere duble, matriomoniale,  

twin, camere triple şi un apartament, restaurant, terasă, 

cramă, 2 foişoare, barbeque, parcare, loc de joacă pentru 

terasă, cramă, loc de joacă pentru copii. 

FACILITĂţI CAMERE: Baie, balcon, minibar, wireless, 

telefon, TV.

FACILITĂŢI MASĂ: a la carte, mic dejun ( 30 de lei/zi), 

prânz (60 de lei/zi), cină (45 de lei/zi).

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances în 

perioada 01.06.2018 – 16.06.2018 sau 

10.09.2018 – 30.09.2018.  
161lei

HOTEL BRADUL Pensiune completă

AMPLASARE: este situat în staţiunea Vatra Dornei. 

FACILITĂŢI HOTEL: complex wellness mare cu o piscină 

şi saună, internet Wi-Fi şi parcare gratuită, restaurant cu 

preparate culinare româneşti şi internaţionale.

FACILITĂŢI CAMERE: mobilier modern, TV prin cablu, 

minibar şi baie privată cu cadă şi articole de toaletă.

FACILITĂŢI MASĂ: micul dejun.

Preţ pentru o persoană, valabil pentru

plata cu vouchere de vacanţă Chèque 

Vacances  a unui sejur de 6 nopţi, cu mic 

dejun şi două tratamente, pentru o 

persoană în perioada 01.07 -31.08.2018. 
143lei

Demipensiune

-8%

021.31.41.980

PENSIUNEA

LA CONAC
AMPLASARE: la doar 5 minute de mers pe jos de cea

mai apropiată pârtie de schi din Gura Humorului. 

FACILITĂŢI PENSIUNE: restaurant, masă de biliard şi o 

zonă de lounge comună. Grădina proprietăţii are o terasă, 

un loc de joacă pentru copii şi sală de jocuri.

FACILITĂŢI CAMERE: TV cu ecran plat cu canale prin 

cablu, frigider şi balcon sau terasă cu vedere la munte;

baia include duş, uscător de păr şi articole de toaletă 

gratuite; cele mai multe camere au şi zonă de relaxare sau 

living separat.

FACILITĂŢI MASĂ: mic dejun.

Preţ pentru o persoană, valabil pentru

plata cu vouchere de vacanţă Chèque 

Vacances  a unui sejur de 5 zile, cu mic 

dejun, pentru o persoană, în perioada 

01.03.2018 -30.09.2018. 
203lei

Mic dejun

-3%

031.437.93.67

0758.800.500
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REGIUNI TURISTICE

Maramureş

PENSIUNE

LA CASSA

Mic dejun

AMPLASARE: în Vişeul de Sus şi are un raport calitate 

preţ foarte bun. 

FACILITĂŢI HOTEL: restaurant cu preparate din bucătăria 

românească tradițională, bar, Wi-Fi gratuit și terasă cu 

facilități de grătar. 

FACILITĂŢI CAMERE: TV prin cablu, minibar, birou și 

baie cu duș și articole de toaletă gratuite. Fier de călcat şi 

uscător de păr sunt disponibile la cerere.

FACILITĂŢI MASĂ: micul dejun.

Preţ pentru o persoană, valabil pentru

plata cu vouchere de vacanţă Chèque 

Vacances  a unui sejur de 5 zile, cu mic 

dejun, pentru o persoană, în perioada 

01.08 -31.08.2018. 
253lei

-2%

HOTEL GABRIELA

AMPLASARE: situat în Maramureşul istoric, în oraşul 

Vişeul de sus, pe DN18.

FACILITĂŢI PENSIUNE: 51 de camere de 2* si 3*, 

restaurant, bar, terasă, internet, SPA contra cost, parcare 

păzită.

FACILITĂŢI CAMERE: TV, cablu, telefon, minibar, baie 

proprie. 

FACILITĂŢI MASĂ: prânzul şi cina se servesc a la carte în 

sistem fişă de cont ( aprox. 60 de lei/persoană).

Preţ pentru o persoană, valabil pentru

plata cu vouchere de vacanţă Chèque 

Vacances  a unui sejur de 5 zile, cu mic 

dejun, pentru o persoană, în perioada 

01.05.2018 -30.09.2018. 
152lei

Demipensiune

-8%

021.31.41.980

HOTEL SECRET

GARDEN

AMPLASARE: la 15 km de Baia Mare, în satul Dăneşti.

FACILITĂŢI HOTEL: 3 piscine în aer liber sau piscina 

interioară, sală de gimnastică şi saună, terenuri de tenis în 

incintă, precum şi o sală de jocuri cu facilităţi de tenis de 

masă şi darts.

FACILITĂŢI CAMERE: TV prin cablu, un minibar, halat şi 

papuci, aer condiţionat.

Preţ pentru o persoană, valabil pentru

plata cu vouchere de vacanţă Chèque 

Vacances  a unui sejur de 5 zile, cu mic 

dejun, pentru o persoană, în perioada 

01.05.2018 -30.09.2018. 
202lei

0374.08.39.39

50lei
voucher 
cadou

0740.473.407

12



www.vacanteromanesti.ro

REGIUNI TURISTICE

Delta Dunării

GREEN VILLAGE

RESORT

Mic dejun

Descriere locaţie: Green Village 4* Resort nu este doar 

parte din natură, ci natura însăși - arhitectura păstrează 

caracterul local, materialele sunt durabile și 100% 

ecologice. 

Servicii de cazare: cazare în zona Egreta / Stârcul Alb 

timp de 3 nopţi în cameră dublă.

Facilităţi resort: acces la piscină și jacuzzi outdoor, 

Entertainment Center (biliard, tenis de masă, cărți de joc, 

table, darts), Kids Club şi loc de joacă outdoor, lotus Spa 

cu saună uscată, cinema Paradiso, cu proiecții de film în 

fiecare seară.

Preţ pentru o persoană, valabil pentru

plata cu vouchere de vacanţă Chèque 

Vacances  a unui sejur de 5 zile, cu mic 

dejun, pentru o persoană, în perioada 

01.08 -31.08.2018. 
250lei

PENSIUNEA

CASA TEO

AMPLASARE: în localitatea Mahmudia, pe malul Dunării

FACILITĂŢI HOTEL: sală de conferinţe cu capacitatea de 

32 de locuri şi un restaurant cu terasă cu specific 

pescăresc unde se pot servi atât bucate pescăreşti, cât şi 

preparate tradiţionale româneşti, parcare, ambarcaţiuni cu 

capacităţi diferite în funcţie de puterea motorului şi al 

numărului de persoane.

FACILITĂŢI CAMERE: aer condiţionat, TV, minibar, Wi-Fi.

FACILITĂŢI MASĂ: prânzul şi cina se servesc à la carte ( 

aprox. 60 de lei/persoană).

Preţ pentru o persoană, valabil pentru

plata cu vouchere de vacanţă Chèque 

Vacances  a unei nopţi de cazare pentru 

o persoană, în perioada 01.05.2018 -

30.09.2018. 
190lei

-3%

HOTEL MON 

JARDIN

AMPLASARE: situat în Mahmudia, pe malul Dunării. 

FACILITĂŢI HOTEL: camere duble, camere pentru familii, 

camere duble cu vedere la Dunăre, restaurant, terasa, bar 

de zi, parcare proprie păzită, wireless, ponton de acostare 

ambarcaţiuni, barbeque, parc, faleză de promenadă şi 

şalupe pentru excursii sau pescuit.

FACILITĂŢI CAMERE: TV, minibar, baie cu duş, aer 

condiţionat. 

FACILITĂŢI MASĂ: prânzul şi cina se servesc à la carte ( 

aprox. 60 de lei/persoană).
Preţ pentru o persoană, valabil pentru

plata cu vouchere de vacanţă Chèque 

Vacances  a unui sejur de 5 zile, cu mic 

dejun, pentru o persoană, în perioada 

15.07.2018 -31.08.2018. 
230lei

Demipensiune

-8%

021.31.41.980

0725.020.993
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FESTIVALURI 2018

ELECTRIC  CASTLE

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances  a unei 

nopţi dintr-un sejur de 3 nopţi, în perioada 

festivalului, pentru o persoană. 
65lei

FITS 8-17 iunie 2018

Descriere festival: festivalul de teatru de la Sibiu 

împlineşte în acest an 25 de ani de înfiinţare, iar ediţia din 

acest an este cu adevărat grandioasă: 525 de spectacole, 

3300 de artişti din 73 de ţări şi peste 70 de scene. Timp de 

o săptămână Sibiul devine capitala mondială a teatrului. 

Locaţie: în oraşul Sibiu. 

Facilităţi: în limita disponibilităţii, la pensiuni şi hoteluri din 

apropierea festivalului. 

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

Chèque Vacances a unei nopţi dintr-un  

sejur de 3 nopţi pentru o persoană în 

perioada festivalului, la partenerii noştri 

afiliaţi. 

82lei

Descriere festival: este un festival de muzică din 

România,ce îmbină un lineup variat, din foarte multe zone 

muzicale (rock, reggae, hip hop, muzică electronică sau 

indie) cu tehnologia, patrimoniul și cultura alternativă. Încă 

de la prima ediție, Electric Castle a fost nominalizat la 

European Festival Awards, la categoria Best Medium 

Sized Festival, ajungând în fiecare an de atunci în finală, 

între primele 10 festivaluri din Europa.

Locaţie: la Castelul Bánffy din Bonțida, Transilvania. 

Facilităţi: early booking, în limita disponibilităţii, la pensiuni 

şi hoteluri din apropierea festivalului 

0364.803.888

AFTER HILLS 31 mai- 3 iunie 2018

Descriere festival: este un festival de muzică şi artă din 

România, ce se desfăşoară din anul 2017 la marginea 

Iaşiului. Festivalul se bazează pe ideea că arta şi muzica 

se completează reciproc. Este accesibil pentru toate 

gusturile: rock, pop-rock, muzică electornică, hip-hop, 

raggae.  Anul acesta vor participa: Hurts, Paul van Dyk, 

Dubioza Kolectiv, A. Rayel. 

Locaţie: la marginea oraşului Iaşi, în regiunea Moldova. 

Servicii: în limita disponibilităţii, la pensiuni şi hoteluri din 

apropierea festivalului.

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

Chèque Vacances a unei nopţi dintr-un  

sejur de 3 nopţi pentru o persoană în 

perioada festivalului, la partenerii noştri 

afiliaţi. 
150lei

18-22 iulie 2018

Iaşi

Cluj-

Napoca

Sibiu
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FESTIVALURI 2018

NEVERSEA

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

de vacanţă Chèque Vacances  a unei 

nopţi dintr-un sejur de 3 nopţi, în perioada 

festivalului, pentru o persoană. 
95lei

FESTIVALUL DE

JAZZ DE LA GĂRÂNA
12-15 iulie 2018

Descriere festival: Gărâna, satul dintre munți, va găzdui 

patru zile de concerte și experiențe muzicale dedicate 

pasionaților de jazz. Legendarul basist Stanley Clarke se 

alătură line-up-ului. Câștigător a patru premii Grammy, 

compozitor, performer și producător, Clarke și-a format 

personalitatea inconfundabilă cântând alături de muzicieni 

ca Keith Richards, Paul McCartney și Miles Davis.

Locaţie: pe trei scene: în Poiana Lupului, Biserica Catolică 

din satul Văliug și Hanul La Răscruce.

Facilităţi: în limita disponibilităţii, la pensiuni şi hoteluri din 

apropierea festivalului. 

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

Chèque Vacances a unei nopţi dintr-un  

sejur de 3 nopţi pentru o persoană în 

perioada festivalului, la partenerii noştri 

afiliaţi. 
82lei

Descriere festival: fratele mai mic al celebrului festival 

Untold, Neversea este cel mai nou festival de vară care va 

dura 3 zile şi 3 nopţi, un eveniment care reuneşte 

muzicieni, DJ şi artişti de talie mondială cu spectacole şi 

scenografii unice in lume. Neversea promovează 

diversitatea muzicii şi ideea de conectare a publicului prin 

puterea ei, prin încrederea într-un un viitor global pozitiv şi, 

bineinţeles, prin magia naturală a Mării Negre.

Locaţie: pe una din plajele din Constanţa

Facilităţi: early booking, în limita disponibilităţii, la hoteluri 

din apropierea festivalului 

0364.803.888

5-8 iulie 2018Constanţa 

Gărâna

FESTIVALUL

ANONIMUL
6-12 august 2018

Descriere festival: “Satul Filmului” cuprinde Complexul 

Green Village și Green Dolphin Camping, fiind dotat cu 

toate facilitățile necesare organizării unui festival de film. 

Cinefilii se cazează în pensiuni, corturi sau cabane, pot 

urmări filme toată ziua în cinema și toată noaptea în aer 

liber, pe ecranul uriaș din camping. Complexul are un 

design ECO-friendly, ce se armonizează perfect cu mediul 

înconjurător.

Locaţie:în loalitatea Sfântu Gheorghe, la Green Village şi 

Dolphin Camping.  

Facilităţi: în limita disponibilităţii, la Green Village. 

Ofertă valabilă pentru plata cu vouchere 

Chèque Vacances a unei nopţi pentru o 

persoană în perioada festivalului. 
120lei

Deltă

031.437.93.67

-3%
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REDUCERI SPECIALE 

La plata cu voucherele 

Chèque Vacances

Nu ezitaţi să ne contactaţi la: 021.402.82.23 şi pe info@upromania.ro .  

-15%
Reducerea pe care o primiţi la plata cu vouchere emise de Up România este: 

5% - pentru valoarea între 800 şi 1500 de lei.

10% - pentru valoarea între 1501 şi 2500 de lei.

15% - peste valoarea  mai mare de 2501 de lei.

Pentru fiecare pachet turistic achiziţionat cu voucherele

de vacanţă emise de Up România la agenţia Accent 

Travel & Events beneficiaţi de reducere de 8% pe

parcursul anului 2018. 

-8%

50lei
Voucher

cadouPentru rezervări de 1000 de lei plătite cu vouchere de vacanţă 

Chèque Vacances primiţi un voucher cadou 50 de lei. Voucherul 

cadou astfel oferit va putea fi folosit până în 30.09.2019.

-3%Primiţi 3% reducere la achiziţionarea cu vouchere de 

vacanţă emise de Up România a oricărui pachet turistic 

de la agenţia TUI Travel, pe parcursul anului 2018.  

16
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REDUCERI SPECIALE 

La plata cu voucherele 

Chèque Vacances

Nu ezitaţi să ne contactaţi la: 021.402.82.23 şi pe info@upromania.ro .  

STAI 3 NOPŢI, PLĂTEŞTI PENTRU DOUĂ. 

Reducerea pe care o primiţi la plata cu vouchere emise de Up 

România este o noapte de cazare în plus, dacă achiziţionaţi două 

nopţi de cazare în pensiunea Vila Camelia până în 30 iunie 2018. 

Pentru fiecare pachet turistic achiziţionat cu voucherele

de vacanţă emise de Up România de pe site-ul 

Romanian Adventures beneficiaţi de reducere de 8% pe

parcursul anului 2018. 

-2%

Pentru Hotel Ambient ( www.hotelambient.ro ), Pensiune 

Ambient (www.pensiuneambient.ro) şi Residence Ambient            

(www.residenceambient.ro ) beneficiaţi de 5% reducere. Oferta 

valabilă în 2018, numai la o rezervare directă folosind adresa de 

mail: rezervari@ambienthotels.ro. 

-5%

17

-35%În perioada de early booking, beneficiaţi de până la 35% 

discount la achiziţionarea cu vouchere de vacanţă emise

de UP România SRL a unui city break, a unei vacanţe la 

munte, la mare sau balneo în România. 

mailto:sbudulan@upromania.ro

