SLANIC MOLDOVA 2019
Hotelul Venus**, “SENIORI ACTIVI”: perioada: 01.04 - 20.12 2019
Descriere:
Clasificat la 2 stele. Are 10 etaje, parter şi subsol. Dispune de parcare proprie, gratuită
pentru oaspeţii noştri, cu o capacitate de 40 de locuri. În cadrul hotelului, vă oferim servicii de cazare, masă divertisment şi
tratament.
Cazare: 450 de locuri, disponibile în 195 de camere, 9 semiapartamente şi 8
apartamente. Camerele au 2 paturi individuale, televizor, telefon, grup sanitar propriu și minibar – la cerere in functie de
disponibilitate. Apartamentele sunt formate din antreu, living, dormitor şi baie. Au pat matrimonial în dormitor şi canapea
extensibilă în living si sunt dotate cu 2 televizoare. Alimentaţie publică dispunem de 3 unităţi de alimentaţie publică: pensiune,
restaurant şi bar de zi. Pensiunea are o capacitate de 100 de locuri, masa fiind cu meniu fix, în regim dietă. Programul pensiunii:
8:00 - 9:30, 12:30 - 14:00, 18:00 - 19:30, zilnic.
Restaurantul are capacitatea maximă de 250 de locuri, în sistem „à la carte”. Formaţia muzicală a restaurantului vă va încânta în
fiecare seară, cu excepţia serii de luni, după ora 18:00. Organizăm de asemenea, mese festive.
Programul restaurantului este de la 8:00 la 23:00, zilnic. Barul de zi este deschis zilnic de la 8:00 la 23:00. Vă oferim
posibilitatea de a organiza conferinţe, prin cele 2 săli de 150 şi respectiv 40 de locuri, pe care le punem în mod gratuit la
dispoziţia grupurilor cazate la noi. Sălile de conferinţă au acoperire wireless pentru internet, flipchart şi ecran de proiecţie.
Baza de tratament se află în incinta hotelului, are o suprafaţă de 452m² şi poate asigura zilnic pînă 1.080 de proceduri medicale,
efectuate de către personal medical. Principalele afecţiuni tratate la noi, sunt cele ale aparatului digestiv, hepato-biliare,
aparatului locomotor, căilor respiratorii, metabolice şi de nutriţie, reumatismale, circulatorii şi de recuperare.
Servicii incluse. Sejur de 6 nopţi cazare cu pensiune completă (meniu fix dietă), tratament: buget alocat 12 RON/pers./zi,
Tratamentul se efectuează de Luni până Vineri. Pentru tratament turiștii trebuie să prezinte bilet de trimitere de la
medicul de familie, card de sănătate activat și adeverință de salariat sau cupon de pensie. Oferta este destinată
persoanelor cu vârsta de 55+ și pensionarilor. Nu se acceptă valorificarea camerelor single în sezon.

Valabilitate
1 Apr 2019 - 31 Mai 2019
1 Iun 2019 - 30 Sep 2019
1 Oct 2019 - 20 Dec 2019

Tip masă
Pensiune Completă
Pensiune Completă
Pensiune Completă

Sejur
6 nopți
6 nopți
6 nopți

Tarif/Persoană
de la 564 RON
de la 648 RON
de la 564 RON

Nota:
1. Tarifele (exceptând perioadele de Sărbători) sunt exprimate în RON, pe persoană, pe sejur de minim 6 nopţi şi
includ TVA, pensiune completă (meniu fix dietă) şi tratament.
2. Taxa de stațiune se achită la recepție.
3. Tariful de noapte suplimentară include TVA, pensiune completă (meniu fix dietă) şi tratament.
4. Pentru sejururi mai lungi de 7 nopți, în intervalul peroadei afișate, tariful de noapte suplimentară se înmulțește cu
numărul de nopți dorite.

