Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici
şi Personalului Contractual FORŢA LEGII®
www.fortalegii.ro
uniune@fortalegii.ro

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

EFORiE NORD
Este o staţiune balneară renumită, a doua mare staţiune a
litoralului românesc, deschisă turiştilor pe durata întregului
an. Aflându-se în continuă expansiune, staţiunea îşi schimbă
înfăţişarea de la an la an. Pe lângă hotelurile şi terasele cu
renume, apar de la un sezon la altul vile sau pensiuni, terase
sau restaurante noi, pregatite să întâmpine turiştii.
O astfel de vilă este Casa Grande***, situată pe Bulevardul
Republicii din staţiune, aproape de Sanatoriul Grand, o vilă
nouă, modernă, alcătuită din 35 de camere duble şi triple,
însumând 100 de locuri de cazare. Camerele au suprafeţe de
20-25 mp şi sunt dotate cu baie, tv-cablu, aer condiţionat,
frigider, mobilier din lemn masiv. Vila are terasă şi parcare
proprie. Distanţa până la plajă este de aprox. 400 m.

Perioada (sejur 6 nopţi) / Preţ *
16.06 – 30.06
01.06-15.06
01.07-20.07
25.08 – 01.09

Variante
Varianta 1
camera DUBLA
Varianta 2
camera TRIPLA

21.07-24.08

228 lei/pers

285 lei/pers

342 lei/pers

399 lei/pers

190 lei/pers

228 lei/pers

266 lei/pers

304 lei/pers

( x 2p= 456 lei)

( x 3p= 570 lei)

( x 2p= 570 lei)

( x 3p= 684 lei)

( x 2p= 684 lei)

( x 3p= 798 lei)

( x 2p= 798 lei)

( x 3p= 912 lei)

Preţurile includ TVA.
* Grupurile de minim 10 persoane beneficiază de o REDUCERE de 5%
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

