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CĂCiULATA
Staţiunea este considerată “perla” staţiunilor de pe Valea Oltului,
datorită peisajelor mirifice ce pot fi admirate în această zonă a ţării.
Aproape jumătate din suprafaţa staţiunii este acoperită de întinse
păduri de foioase şi răşinoase. Ca staţiune balneoclimaterică a fost
atestată documentar încă din 1386, fiind renumită pe plan
internaţional. La recomandarea dr. Carol Davila, Napoleon al III-lea
s-a tratat cu apa minerală adusă de la izvoarele de aici. Aceste
frumuseţi pot fi admirate vizitând staţiunea.
Între principalele atracţii turistice enumerăm: Biserica din Ostrov,
ctitorită de Neagoe Basarab şi construită între anii 1518-1522,
Sihăstria de la Turnu, unde se găseşte o biserică datând din anul
1676, Mânăstirea Cozia aflată la 1 km distanţă de hotel, datând din
1387 -1388, este ctitoria domnitorului Mircea cel Bătrân care este
îngropat în acest loc. În această mânăstire sunt picturi murale din
anul 1391. Muzeul de aici adăposteşte o valoroasă colecţie de icoane.

Tip cameră

Variante
Varianta 1
mic dejun inclus
Varianta 2
PENSIUNE COMPLETĂ

Varianta 3*
PENSIUNE COMPLETĂ
+ TRATAMENT

Perioada : 01.06 – 30.09

281 lei

CAZARE :
sejur 6 nopţi, loc în cameră dublă

461 lei

CAZARE :

sejur 10 nopţi, loc în cameră dublă

/pers/sejur

(x2p. = 922 lei)

sejur 6 nopţi, loc în cameră dublă
CAZARE :

/ pers. /sejur

(x2p. = 562 lei)

719 lei /pers/sejur
3 proceduri / zi + ape minerale

(x2p. = 1.438 lei)
*Pentru Varianta 3, turistul va prezenta la recepţia hotelului biletul de trimitere de la medicul de familie sau medicul
specialist pentru staţiunea Căciulata (formular tipizat CAS) şi documente care să ateste calitatea de asigurat (adeverinţă de
salariat cu menţiunea că unitatea a achitat fondul de sănătate).

Preţurile includ TVA. Taxa hotelieră (cca. 2 lei/pers./sejur) se achită de turişti la cazarea în hotel
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

