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OLĂNEŞTi
Staţiunea ocupă primul loc în România ca număr de
izvoare, debit zilnic şi varietate a compoziţiei şi
concentraţiei apelor minerale. În Băile Olăneşti există
peste 35 surse hidrominerale grupate în trei tipuri de ape
minerale utilizate în cură internă.
Complexul Suprem este situat într-o poziţie privilegiată, în
imediata apropiere a Bisericuţei din lemn, având o viziune
panoramică largă asupra dealurilor împădurite din jur.
Hotelul a fost dat în funcţiune în anul 2003. Spaţiile de
cazare sunt dotate cu TV cablu, minibar, grup sanitar
modern dotat cu uscător de păr, aer condiţionat, internet gratuit wireless în incintă şi pe terase. Hotelul dispune de bar de zi şi terasă şi
grătar în aer liber. Pentru petrecerea timpului liber pune la dispoziţie masă de biliard, masă de tenis, şah, table, rummy. Hotelul dispune de
două restaurante de 3* , terasă cu vedere panoramică. Meniul este diversificat şi poate fi servit < a la carte>.

Variante

Varianta 1

sejur 5 nopţi - Perioada

sejur 7 nopţi - Perioada

01.06 – 30.06

01.07 – 15.09

01.06 – 30.06

01.07 – 15.09

199 lei

249 lei

239 lei

349 lei

/pers/ sejur

/pers/ sejur

(x2p= 398 lei)

(x2p= 498 lei)

(x2p= 478 lei)

(x2p= 698 lei)

Varianta 2

166 lei

199 lei

273 lei

camera TRIPLĂ

/pers/ sejur

199 lei

/pers/ sejur
(x3p= 498 lei)

(x3p= 597 lei)

camera DUBLA

/pers/ sejur

/pers/ sejur

/pers/ sejur

/pers/ sejur

(x3p= 597 lei)

(x3p= 819 lei)

Preţurile includ TVA.
Taxa de igienizare (4 lei/cam./sejur) şi taxa de staţiune (1% din tariful unei nopţi de cazare) se achită la cazarea în hotel.

OPŢIONAL
MASĂ:

CAZARE: Pentru camere cu balcon se poate achita în plus 20 lei/cameră/sejur
Mic dejun: 12-15 lei/pers.

Foarte important:

Prânz (meniul zilei): 13-15 lei/pers.

– Cina: 20-25 lei/pers.

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

