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MAMAiA
Hotelul este situat pe plajă, în zona cea mai bună a
Staţiunii Mamaia, considerată selectă şi linistită (zona
de nord). Camerele sunt spaţioase şi au vedere la
mare, fiind dotate cu baie proprie cu cadă, balcon cu
vedere la mare, Tv color/cablu, minibar şi aer
condiţionat. Facilităţi hotel: internet wireless, biliard,
tenis de masă, colţ de joacă pentru copii şi parcare în
limita locurilor disponibile.
Perioada / Preţ
Tip cameră

Variante

Varianta 1
CU MIC DEJUN
(bufet suedez)

Varianta 2
CU MIC DEJUN
(bufet suedez)

cameră dublă
5 nopţi cazare
cu vedere parţială la mare
cameră dublă
5 nopţi cazare
cu vedere frontală la mare

01.06 – 19.06

20.06 – 10.07
24.08 – 31.08

11.07 – 23.08

380 lei

435 lei

555 lei

/pers/sejur

/pers/sejur

/pers/sejur

(x2p. = 760 lei)

(x2p. = 870 lei)

(x2p. = 1110 lei)

425 lei
/pers/sejur

510 lei
/pers/sejur

625 lei
/pers/sejur

(x2p. = 850 lei)

(x2p. = 1020 lei)

(x2p. = 1250 lei)

Preţurile includ TVA. Taxa de staţiune este de 1% din valoarea primei zile de cazare se achită de turişti la cazarea în hotel.
COPIII :

- Între 0 – 2 ani neîmpliniţi: au gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) şi mic dejun
- Între 2 – 12 ani: se plăteşte la recepţie 50% din valoarea micului dejun, fără pat suplimentar
- Peste 12 ani: se plăteşte la recepţia hotelului 70% şi au asigurat pat suplimentar şi mic dejun.

MASĂ :

- PRÂNZ sau CINĂ – 30 lei/zi/pers.
- Pentru copiii de la 2 – 12 ani se plăteşte 50% din baremul de masă, opţional

Foarte important:

1. Rezervări pot face membrii de sindicat, bugetari sau nebugetari.
2. Numărul de locuri (camere) care se rezervă nu este limitat la membru de sindicat şi familia sa,
putând fi rezervate mai multe locuri (camere) în limita ofertei şi a locurilor disponibile.
3. Vă recomandăm să ne contactaţi în cel mai scurt timp pentru a face rezervări.

Pentru rezervări şi orice alte informaţii persoana de contact este
dra. inf. Luiza ŞTEFĂNEL, consilier organizare SAP Forţa Legii
tel. 0766.71.72.78

