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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.
Hotelul este situat în apropierea izvoarelor staţiunii,
având capacitate de la 3 stele şi 2 stele. În baza de
tratament a hotelului se asigură cure de tratament
pentru boli digestive si ale glandelor anexe, boli renale,
boli endocrine, boli alergice, ORL, pulmonara sau
digestiva, precum şi pentru bolile aparatului locomotor.

Perioada (sejur 6 nopţi)
Variante

mic dejun* + tratament
(opţional)
* SERVICII MASĂ

01.06 – 15.06

16.09 – 22.12

318 lei

16.06 – 15.09

402 lei

/pers

(x2p= 636 lei)

/pers

(x2p= 804lei)

– Supliment masă pensiune completă 37 lei/pers./zi.

Preţurile includ TVA. Taxele de staţiune sunt de aprox. 6 lei/pers./sejur şi se achită de turişti la cazarea în hotel.
OPŢIONAL , la recepţie: - Diferenţa pentru cameră modernizată de 3*** este de 10 lei/pers./zi.
Pentru TRATAMENT se va prezenta la recepţie biletul de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist
pentru staţiunea Olaneşti (formular tipizat CAS) şi documentele care să ateste calitatea de asigurat (adeverinţă de salariat cu
menţiunea că unitatea a achitat fondul de sănătate / cupon pensie / certificat de naştere în cazul copiilor).
CURA DE APE MINERALE este opţională şi se achită separat la recepţie 11,98 lei/pers./zi.

COPIII:

- Până la 12 ani: 22 lei/pers./zi la cazare (pat suplimentar) şi masă 25 lei/pers./zi - la recepţie
- Peste 12 ani plătesc serviciile integral - la recepţie
Cazarea copiilor se face pe baza unei copii a certificatului de naştere.

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

