Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici
şi Personalului Contractual FORŢA LEGII®
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

www.fortalegii.ro
uniune@fortalegii.ro

OLIMP
Hotelul va invita sa petreceti zilele Dvs. de vacanta intr-o
ambianta adihnitoare si familiala. Pozitia fascinanta a hotelului,
strajuind faleza inalta a statiunii, in armonia perfecta cu peisajul
local, va vor indemna sa admirati spectacolul unic oferit de
rasaritul soarelui pe Marea Neagra.
Renovat in anul 2012, hotelul va invita sa fiti oaspeti si sa
admirati imensitatea marii din orice camera v-ati afla. Camerele
nu au balcon si sunt dotate cu figider, aer conditionat, televizor si
cablu-tv, wirless, minibar, baie cu dus. Restaurantul hotelului
beneficiaza de 2 terase supraetajate cu vedere directa la mare
Tip cameră

Variante

CAZARE – loc în cameră dublă
Varianta 1

MASĂ – în cont / persoană

camera**
TOTAL :

Varianta 2

Perioada (sejur 6 nopţi)
01.06 – 05.07
26.08 – 15.09
240

06.07 – 25.08

240

240

480 lei

/pers/sejur
(x2p. = 960)

360

600 lei /pers/sejur
(x2p. = 1200)

CAZARE – loc în cameră dublă

240

360

MASĂ – în cont / persoană

300

300

540 lei /pers/sejur

660 lei /pers/sejur

(x2p. = 1080)

(x2p. = 1320)

camera***

TOTAL :

Preţurile sunt în lei şi includ TVA.

COPIII :

- Între 0 – 2 ani au gratuitate la cazare
- Între 2 – 14 ani: au gratuitate la cazare (fără pat suplimentar) sau se plăteşte la recepţie 50% tariful de cazare al unui
adult pentru pat suplimentar
- Peste 14 ani: nu benificiază de reducere la cazare
- pentru copii, la cazarea în hotel se va solicita la recepţie „masă în cont” în cuantumul dorit, dar nu mai puţin de 50% din
cuantumul valoric pentru un adult.

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

