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BUCUREŞTI : str. D.I.Mendeleev nr. 36-38, et.8, cam. 88, Sector 1 cod poştal 010366
CRAIOVA : str. C-tin. Lecca nr. 32, jud. Dolj, cod poştal 200217
 0251.419.405  0351.444.144  0251.413.042

MAMAiA
Hotelul este situat în centrul staţiunii Mamaia, lângă
Hotel Riviera şi Hotel Iaki, la câteva minute de zona
Cazino. Hotelul a fost renovat în anul 2013. Camerele au
mobilier nou şi sunt dotate cu televizor, minibar etc.
Hotelul are parter plus trei nivele, cele de la etaj având în
plus aer condiţionat şi balcon. Hotelul are restaurant, barde-zi şi parcare.
Perioada (sejur 5 nopţi)* / Preţ
Variante
Varianta 1
CU MIC DEJUN
(bufet suedez)

Tip cameră

15.06 – 14.07

15.07 - 20.08

21.08 – 31.08

CAZARE

400 lei

425 lei
/pers./sejur

400 lei
/pers./sejur

(x2p. = 850 lei)

(x2p. = 800 lei)

475 lei
/pers./sejur

550 lei
/pers./sejur

500 lei

(x2p. = 950 lei)

(x2p. = 1100 lei)

cameră dublă
la PARTER
fără A.C. şi fără balcon

Varianta 2
CU MIC DEJUN
(bufet suedez)

CAZARE
în cameră dublă
la ETAJ
cu A.C. şi balcon

/pers./sejur
(x2p. = 800 lei)

/pers./sejur
(x2p. = 1000 lei)

Preţurile sunt în lei şi includ TVA. Taxa hotelieră (cca. 1,5 lei/pers./sejur) se achită de turişti la cazarea în hotel

* PRIMA ZI DE CAZARE ESTE DUMINICA.
Referitor la COPII :
- Copiii în vârstă de până la 6 ani au gratuitate la mic dejun
- Opţional, pentru copiii între 6-10 ani se poate plăti la recepţia hotelului masa: 10 lei/zi
- Copiii în vârstă până la 12 ani au gratuitate la cazare (fără pat suplimentar)
- Peste 12 ani se poate plăti la recepţie 50% din preţul unui loc şi se acordă pat suplimentar şi masă
- Opţional, pentru copiii peste 10 ani se poate plăti la recepţia hotelului masa: 20 lei/zi
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

