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HOTEL:  INTER 5 * 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

 

Info Hotel: 

Hotelul Inter Venus este un hotel de lux cu un design arhitectural modern clasificat cu 5 stele, situat convenabil în centrul 

staţiunii Venus oferind astfel doritorilor locul ideal pentru petrecerea vacanţelor, întâlnirilor de afaceri sau organizărilor de 

evenimente în condiţii de calitate şi confort. 

Camere: 

        Camera Dubla Standard 5* poate fi cu 1 pat matrimonial sau cu 2 paturi separate (twin) . 

Beneficiaza de vedere laterala la mare, balcon, aer conditionat, telefon, televizor, cablu tv, internet, minibar, iar numarul 

maxim de persoane admise este de 2 adulti si un copil cu varsta maxima de 14 ani. 

        Camera Dubla Standard 4* poate fi cu 1 pat matrimonial sau cu 2 paturi separate (twin) . 

Beneficiaza de vedere laterala la mare, aer conditionat, telefon, televizor, cablu tv, internet, minibar, iar numarul maxim 

de persoane admise este de 2 adulti si un copil cu varsta maxima de 14 ani. Camerele de 4* sunt fara balcon pe etajele 

superioare (1,2,3,4,5) si cu balcon pe etajul 1. 

        Family room este format din doua camere interconectate dotate cu paturi matrimoniale; beneficiaza de vedere 

laterala la mare, balcon, aer conditionat, telefon, televizor, cablu tv, internet, minibar, iar numarul maxim de persoane 

admise este de 4 adulti. 

Junior suite este un apartament format dintr-un living cu fotolii, un dormitor cu pat matrimonial si hol; 

beneficiaza de vedere frontala la mare, balcon, aer conditionat, telefon, televizor, cablu tv, internet, minibar. In acest tip 

de camera pot fi cazati maxim 2 adulti. 

Restaurant: 

Într-o ambianţă unică de relaxare , hotelul vă pune la dispoziție două restaurante: Restaurantul Inter și 

Restaurantul Inter Del Mar, cu două saloane de lux, ce continuă linia de arhitectură şi design a hotelului, îmbinând, 

totodată, cele mai rafinate specialităţi culinare tradiţionale şi internaţionale, preparate de bucătari experimentaţi, toate 

dublate de atenţia şi profesionalismul personalului. 

 

 

TIP CAMERA 

 TARIFE  

SEZON I 

04.05-14.06 SI 

13.09-30.09 

SEZON II 

15.06-30.06 

SEZON III 

01.07-14.07 SI 

24.08-12.09 

SEZON 

IV 15.07-

23.08 

 

Camera DUBLA 5* 
438 lei 545 lei 627 lei 759 lei 

Camera SINGLE 5* 388 lei 495 lei 578 lei 710 lei 

Family Room 807 lei 979 lei 1.144 lei 1.375 lei 

 

Junior Suite 
842 lei 1.067 lei 1.243 lei 1.485 lei 

Camera DUBLA 4* 404 lei 501 lei 574 lei 693 lei 



Camera SINGLE 4* 354 lei 451 lei 525 lei 644 lei 

 

 

 

FACILITATI: TARIFELE SUNT PE CAMERA / ZI SI INCLUD CAZARE, MIC DEJUN, ACCES LA PISCINA 

EXTERIOARA CU APA DE MARE, PLAJA PRIVATA CU SEZLONGURI, PROSOAPE SI UMBRELE GRATUITE (IN 

LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE), PARCARE GRATUITA IN LIMITA LOCURILOR DISPONIBILE, ACCES SAUNA 

SI SALA FITNESS, LOC DE JOACA PENTRU COPII INTERIOR SI EXTERIOR PE PLAJA HOTELULUI. 

 

❖ Tarifele sunt pe camera/zi, includ cazare si servicii de masa conform tabelelor de mai sus, pentru 2 persoane in 

camera dubla/junior suite, pentru 4 persoane in apartament/family room si pentru 1 persoana in camera single; 

❖ Valoarea patului suplimentar = 60 Ron /zi; 

❖ Copiii cu varsta intre 0-2 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si mic dejun. 

❖ Copiii cu varsta intre 3-5 ani care stau in orice tip de camera cu parintii si nu solicita pat suplimentar, beneficiaza de 

gratuitate la cazare, dar achita 50% din contravaloarea unui mic dejun – 27 lei. 

❖ Copiii cu varsta intre 6-11 ani care stau in orice tip de camera cu parintii si nu solicita pat suplimentar, au 

gratuitate la cazare dar achita 80% din contravaloarea unui mic dejun – 43,5 lei. 

❖ Copiii cu varsta intre 12-14 ani care stau in camera DUBLA cu parintii, vor primi pat suplimentar contra cost si 

vor achita 50% din contravaloarea unui loc de cazare si micul dejun intreg  

❖ Copiii cu varsta incepand de la 14 ani sunt considerati si tarifati ca adulti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOTEL:  MERA RESORT 4* 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

 

Info Hotel:   

Construit in centrul statiunii, la 100 metri de plaja si in apropierea Lacului Venus, Complex Mera Resort beneficieaza de o 

pozitionare deosebita, intr-un cadru natural unic, intre mare si lac. 

Prin calitatea si diversitatea serviciilor, orientate catre satisfacerea celor mai inalte cerinte ale turistului modern, Mera Resort si-

a castigat prestigiul pe piata serviciilor de turism din zona. 

Mera Resort Venus asigura peste 800 de locuri in cele 440 de spatii de cazare, dispuse in 2 hoteluri, Mera Sky si Mera Blue si 

ansamblul de vile Mera Villas. 

Mera Sky ofera 206 camere duble, dispuse pe 12 niveluri, in timp ce Mera Blue include 122 camere duble si 18 junior suite, pe 

9 niveluri.Cele 2 hoteluri sunt conectate printr-o receptie comuna, un spatiu larg, modern si rafinat, unde stilul si eleganta sunt in 

stransa legatura cu preocuparea permanenta a intregii echipe Mera pentru confortul si buna dispozitie a oaspetilor sai.Intr-un 

stil modern si elegant, cu accente marine, camerele sunt decorate in culori calde ce intregesc armonia si ofera intreg confortul si 

prospetimea necesare unei vacante cu adevarat relaxante. 

Camera dubla poate gazdui 2 adulti si un copil. 

Dotari: sistem de acces pe baza de cartela, aer conditionat, TV LCD, telefon, minibar, seif, baie cu cabina de dus, uscator de 

par, cosmetice hoteliere, balcon cu mobilier de terasa, uscator de rufe. 

Apartamentul Junior Suite este compus din camera de zi, cu canapea extensibila si dormitor cu pat matrimonial.Fiecare camera 

dispune de baie proprie si balcon. 

Dotari:sistem de acces in camera pe baza de cartela, aer conditionat, TV LCD, telefon, minibar, seif, prosoape pentru plaja, 

baie cu cabina de dus, uscator de par, cosmetice hoteliere, balcon cu mobilier de terasa, uscator de rufe. 

Inaugurat in 2016, Mera Villas este un ansamblu exclusivist, compus din 27 de vile, complet modernizate. 

Mera Villas dispune de 12 camere duble, 31 de caamere duble king, 20 Junior Suite si 39 de apartamente cu 2 dormitoare. 

Dotari camere: sistem de acces pe baza de cartela, aer conditionat, TV LCD, telefon, minibar, seif, baie cu cabina de dus, 

uscator de par, cosmetice hoteliere, terasa cu mobilier, uscator de rufe. 

Servicii incluse (all inclusive): 

 
Piscine pentru adulți; Umbrele și sezlonguri la piscine în limita locurilor disponibile (alocarea sezlongurilor se 

face în ordinea sosirii la piscină); Parcare în limita locurilor disponibile; Parc de joacă pentru copii, mini 

Aquapark pentru copii; Piscină pentru copii incalzita; Piscina cu tobogane acvatice – 3 canale, Teatru de vară 

pentru copii; Club animație copii; Jocuri și concursuri adulți și copii (piscine, terasă); Animatori; Muzică live; 

Program artistic; Tenis de masă, Rummy, Table, Sah, Biliard; umbrele și sezlonguri la plajă în limita locurilor 

disponibile (alocarea sezlongurilor se face în ordinea sosirii la plajă); prosoape plajă/piscină; Internet WIFI; Pat 

bebe tip țarc la cerere, în limita disponibilității; Asistență pentru excursii opționale; Beach Bar All inclusive. 

Servicii opționale (contra cost): 

 
SPA (Piscină interioară cu cascada cervicala si inot impotriva curentului, Saună filandeza, Salina, Biosauna, Baie de 

vapori, Dusuri emotionale, Bazine kneipp, Cabinet masaj single si in cuplu , Cabinet cosmetic; Fantana de gheata; 

Hammam); Bar piscină à la carte; 

Minibarul este disponibil in toate camerele contra cost 

 

Zona welness cuprinde un cabinet masaj single, un cabinet suite(pentru terapii in cuplu) prevazut cu cada de hidromasaj dubla, 

cu cromoterapie si ozonoterapie si dus cervical si dus tropical cu cascada. Cabinetul de infrumusetare este dotat cu pat electric 

cu masaj si infrarosii, aparat cu oxigen hiperbaric pentru terapii faciale si corporale. 



Zona Pool Thermarium are in componenta piscina incalzita de aproximativ 80 mp si o adancime de 140 cm, cu cascade 

cervicale si inot impotriva curentului, dusuri emotionale, fantana de gheata, bazine Kneipp cu casacade cervicale, sauna 

finlandeza(uscata), baie de vapori (sauna umeda), bio -sauna, salina cu sare Himallaya, hammam(ceremonial turcesc/ritual 

marocan). 

Bar piscina a la carte 

Piscina principala a Mera Resort, cu o suprafata a apei de 1000 mp, este dotata cu dusuri cervicale, zone cu hidromasaj, Aqua 

Vortex (unde se poate inota impotriva curentului). In jurul piscinei spatiul este amenajat cu sezlonguri, umbrele si dusuri. 

Restaurantul Mera ofera o gama diversificata de preparate, atat din bucataria traditionala romaneasca cat si din cea 

internationala, in regim All Inclusive. 

Servicii de masă all inclusive (în regim bufet, oferite la restaurant): 

- micul dejun se servește zilnic între orele 7.00-09:30 

- prânzul se servește zilnic între orele 12:30 -14:30; 

- gustarea se servește zilnic între orele 10:30 – 12:00; 16:00 – 18:30 

- cina se servește zilnic între orele 19:00-21:00 

-  apă plată, apă minerală, cafea și băuturi răcoritoare oferite la restaurant și pe terasă între orele 7:00-22:00; 

- vinul casei și bere draft oferite la restaurant și pe terasă între orele 11:00-22:00; 

- lichior, vermut, vodcă, coniac, oferite la restaurant în timpul mesei de prânz (12:30 – 14.30) și cină (19:00 – 21:00); 

 

Mera Resort pune la dispozitie doua spatii destinate celor mai mici oaspeti, un loc de joaca in interior si un parc in aer liber. 

Printre activitatile ce se desfasoara pe parcursul intregii zile, amintim: concursurile si competitiile, pictura, parada costumelor si 

momentelor unice oferite de personaje Disney. 

Program artistic Mera 

Terasa restaurantului este animata in fiecare seara de nenumarate momente artistice, atat pentru copii,  cat si pentru copii. 

 

 
 

PERIOADA 

 

TARIFE 

CAMERA 

DUBLA 

HOTEL 

 

JUNIOR SUITE 

HOTEL 

 

CAMERA 

DUBLA VILE 

 

KING VILE 

 

JUNIOR SUITE VILE 

 

APDDV/CCV 

1,2 

N 

>3 N 1,2 

N 

> 3 N 1,2 

N 

> 3 N 1,2 

N 

> 3 N 1,2 N > 3 N 1,2 

N 

> 3 N 

12.06 – 
20.06 

680 612 858 773 733 660 821 738 920 829 920 829 

21.06 – 
30.06 

802 721 1043 938 866 779 958 862 1118 1007 1118 1007 

01.07 – 
14.07 

940 846 1252 1127 1016 914 1112 1001 1342 1207 1342 1207 

15.07 – 
20.08 

1144 1030 1558 1402 1235 1111 1336 1201 1664 1499 1627 1464 

21.08 - 
31.08 

1042 937 1404 1264 1126 1013 1224 1102 1504 1354 1484 1336 

01.09 - 
12.09 

713 642 899 809 769 691 860 773 965 869 965 869 

 

Tarifele prezentate sunt pentru 2 adulți. 



Tariful pentru o cameră rezervată în regim de cameră single va reprezenta 80% din tariful unei camere duble. 

Tariful suplimentar de masă pentru oaspeții adiționali este: 

 

- 0 lei/zi pentru un copil de 0 - 2,99 ani; La cerere, se poate oferi pătuț bebe tip țarc, în limita disponibilității; 

- 82 lei/zi pentru un copil de 3 - 6.99 ani; 

- 113 lei/zi pentru un copil de 7 - 11.99 ani; 

- 225 lei/zi pentru un copil peste 12 ani; 
 

Este interzis accesul cu animale de companie în incinta Resortului. 

 

  



HOTEL:  TURQUOISE 4 * 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

 

Info Hotel:   

Profil: Recomandat famiilor cu copii 

 Situare: Este amplasat pe malul marii, intr-o zona exclusivista, avand toate camerele cu vedere la mare. 

  Camere: Cele 100 camere duble si 8 apartamente, 2 junior suites si 6 family room, elegant amenajate, sunt gata sa 

primeasca in cele mai bune conditii de 4 stele, transformand sejurul intr-o experienta unica.  

Descriere camere 

Camera dublă are o suprafață de de 15.50 mp, patul are dimensiunea de 160/200 cm, minicanapeaua din dotare 80 cm 

lungime. 

Apartamentul este compus din cameră de zi, cu canapea neextensibilă cu dimemsiunea de 1m/0,5m și dormitor cu pat 

matrimonial. Fiecare cameră dispune de baie proprie și balcon 

Camera family este compusa din 2 camere duble cu usa comunicanta intre ele. Fiecare cameră dispune de baie proprie și 

balcon 

Capacitatea maxima in camere 

* Camera dubla – 2 adulti si 2 copii 0 – 11,99 ani sau 3 adulti 

* Apartament – 2 adulti si 2 copii 0 – 11,99 ani sau 4 adulti 

* Family room – 4 adulti si 2 copii 0 – 11,99 ani  

Restaurant: Restaurantul, cu o capacitate de 250 locuri, este pregatit sa satisfaca si cele mai exigente capricii culinare din 

bucataria romaneasca si internationala. 

 Serviciile de masa all inclusive (in regim ,,bufet"): 

 - mic dejun intre orele 07:30 - 10:00 

 - pranz intre orele 12:30 - 14:30 

 - gustari (produse patiserie, cafea, ceai) intre orele 16:00 - 17:00 

- cina intre orele 18:30 - 20:30 

 - apa si bauturi racoritoare pe tot parcursul zilei (07:30 - 22:00), oferite la restaurant si pe terasa restaurantului 

 - vinul casei si bere draft in intervalul 11:00 - 22:00, oferite la restaurant si pe terasa restaurantului 

 - lichior, vermut, vodca, coniac in intervalele 12:30 - 14:30 si 18:30 - 20:30, oferite la restaurant 

 - minibar gratuit in camera (alimentat o data pe zi) 

 Micul dejun si pranzul se servesc incepand cu a doua zi de cazare, inclusiv in ziua plecarii. In prima zi se intra cu cina. 

 Toate mesele sunt servite sub forma de bufet (bucatarie romaneasca si internationala diversificata), incluzand surpriza 

bucatarului (la cina), bufet la salate, fructe si deserturi. 

  Facilitati: Sala de conferinta, cu o capacitate de 100 locuri, poate gazdui seminarii, sedinte, clientii beneficiind de toate 

dotarile necesare unui asemenea eveniment. Piscina ultramoderna va asigura confortul necesar petrecerii zilelor insorite. 

 Hotelul dispune de plaja proprie, iar oaspetii sai au acces gratuit la sezlonguri si umbrele. 



Perioada Tip camera TARIFE  TARIFE PENTRU 

    

  29.05 – 14.06 

 

 

SINGLE (cu MD inclus) 240 1 PERSOANE 

DUBLA (cu MD inclus) 276 2 PERSOANE 

FAMILY ROOM (cu MD inclus) 600 2 PERSOANE 

APARTAMENT (cu MD inclus) 660 2 PERSOANE 

    

15.06 – 20.06 

 

 

SINGLE (all inclusiv) 420 1 PERSOANE 

DUBLA (all inclusiv) 576 2 PERSOANE 

FAMILY ROOM(all inclusiv) 960 2 PERSOANE 

APARTAMENT(all inclusiv) 1020 2 PERSOANE 

    

 SINGLE(all inclusiv) 516 1 PERSOANE 

21.06 – 30.06 DUBLA(all inclusiv) 672 2 PERSOANE 

 FAMILY ROOM(all inclusiv) 1152 2 PERSOANE 

 APARTAMENT(all inclusiv) 1212 2 PERSOANE 

    

01.07 – 14.07 

 

 

SINGLE(all inclusiv) 624 1 PERSOANE 

DUBLA(all inclusiv) 780 2 PERSOANE 

FAMILY ROOM(all inclusiv) 1368 2 PERSOANE 

APARTAMENT(all inclusiv) 1500 2 PERSOANE 

    

15.07 – 20.08 

 

 

SINGLE(all inclusiv) 804 1 PERSOANE 

DUBLA(all inclusiv) 960 2 PERSOANE 

FAMILY ROOM(all inclusiv) 1728 2 PERSOANE 

APARTAMENT(all inclusiv) 1860 2 PERSOANE 

    

 SINGLE (all inclusiv) 672 1 PERSOANE 

21.08 – 31.08 DUBLA (all inclusiv) 840 2 PERSOANE 

 FAMILY ROOM (all inclusiv) 1464 2 PERSOANE 

 APARTAMENT (all inclusiv) 1524 2 PERSOANE 

    



 
Camerele single  se vor accepta doar cu confirmarea prestatorului , in caz contrar, ele vor fi facturate la tarif de camera 
dubla. 
* Tariful apartamentului si al family room este calculat pentru maxim doi oaspeti.    Pentru persoanele aditionale se va 

percepe un tarif suplimentar valoarea meselor. 

* Rezervarile pentru Apartamente si family room se pot efectua doar la cerere, in limita disponibilitatii 

* In perioadele de extrasezon mesele se vor servi a la carte sau in sistem de bon valoric.  
* Tarifele de mai sus sunt per noapte si sunt valabile pentru  sejur de minim 5 nopti.. 

* Tarifele includ acces la piscina, locul de joaca,pentru copii, piscina pentru copii, sezlong la piscine ,divertisment pentru 

copii si adulti, rummy, table, sah, internet WiFi , plaja proprie cu acces gratuit la sezlonguri si umbrele. 

 

Servicii de masa all inclusive (in regim bufet, oferite la restaurant): 

- mic dejun intre orele 7:30-10:00; 

- pranz intre orele 12:30-14:30; 

- gustari (produse patiserie, cafea, ceai) intre orele 16:00-17:00; 

- cina intre orele 18.30-20.30 

- apa si bauturi racoritoare la dozator pe tot parcursul zilei (7:30-22:00) oferite la restaurant si pe terasa restaurantului 

- vinul casei si bere draft in intervalul 11:00-22:00 oferite la restaurant si pe terasa restaurantului 

- lichior, vermut, vodca, coniac oferite la restaurant si pe terasa restaurantului in intervalul mesei de pranz (12.30-14.30) si 

cina (18.30-20.30) 

- minibar gratuit in camera ( alimentat o data pe zi cu 1 apa plata,1 apa minerala , 

3 bauturi racoritoare) 

 

 

SERVICII MASA 

 

* Micul dejun și prânzul se servesc începând cu a doua zi de cazare, inclusiv în ziua plecării. * În prima zi se intră cu cina. 

* Toate mesele sunt servite sub forma de bufet (bucătărie românească și internațională diversificată), incluzând surpriza 

bucătarului (la cină), bufet de salate, fructe și deserturi. 

 

 

FACILITATI COPII 

 

- 0 – 2,99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa .Hotelul dispune de patuturi pentru copii , repartizarea acestora se 

face la receptie in limita disponibilului. 

- 3 – 11.99 ani (neîmpliniți) - un copil insoțit de doi adulți achita 50% din valoarea unui loc, daca doresc pat suplimentar; fără 

pat suplimentar beneficiaza de gratuitate la cazare și 50% reducere la masă respectiv 78 lei/copil/zi. 

- un copil cazat in cameră dublă cu un adult (adultul achita tarif de camera dubla) achita doar mesele in functie de varsta 

-  peste 12 ani - se asigură pat suplimentar obligatoriu achitandu-se 50% din valoarea unui loc, iar mesele se achita integral 

( 156 lei/zi) 

 

• OBLIGATORIU: La persoanele însoțite de copii, voucherele să aibă atașat copie după cerificatul de naștere al copilului și 

copie după cartea de identitate a părinților 

 

  

 SINGLE (all inclusiv) 564 1 PERSOANE 

 DUBLA (all inclusiv) 600 2 PERSOANE 

01.09 – 12.09 FAMILY ROOM (all inclusiv) 1248 2 PERSOANE 

 APARTAMENT (all inclusiv) 1308 2 PERSOANE 



HOTEL:  HOTEL PALACE 4* 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

  

  Situare: Hotel Palace 4 stele este situat pe plaja statiunii Venus, pe litoralul romanesc al Marii Negre, ofera o priveliste 

superba asupra marii si a parcului propriu. 

Capacitatea de cazare a hotelului este de 180 locuri, impartite in camere duble, cu dotari specifice unui hotel de patru stele: 

mini-bar, televizor, cablu tv, internet, telefon, aer conditionat. De asemenea, oaspetii hotelului beneficiaza de piscinele in aer 

liber, de parcare, de spatiile special amenajate pentru relaxare (sala de fitness, sauna, terenuri de sport), de curtea mare 

care inconjoara hotelul. In acelasi timp, Hotelul Palace vine si in intampinarea oamenilor de afaceri cu dotari si servicii 

specifice (internet, sali de conferinte dotate modern, servicii de secretariat). 

Camere: Camerele dispun de minibar, televizor, cablu tv, internet, telefon, aer conditionat, seif, uscator de par, camere 

pentru nefumatori, baie proprie, balcon, mobilier nou, canapea si fotolii. 

  Restaurant:  Hotelul dispune de un bar de zi si de o terasa.  

  Servicii: Pachetul All inclusive include: cazare, mic dejun, pranz si cina buffet suedez, bauturi nealcoolice (intre orele 7-
24, respectiv cafea, ceai, apa, racoritoare draft), bauturi alcoolice (intre orele 13-24, respective cognac, vodka, rachiu, 
palinca, cinzano, Campari, vinul casei alb sau rosu la draft, bere la draft), program artistic cu muzica live, program pentru 
copii, acces gratuit la piscine, parcare, internet, billiard, teren tenis, tenis de masa, sauna, jakuzzi, fitness. 
Suplimentar: babysitter, stand de presa, room-service.  
    

Atractii in zona: In apropiere se afla bai mezotermale si piscine in aer liber contra cost. 

 

HOTEL PALACE **** - VENUS- cazare all inclusive 2020 

 
Preturi lei/pers/zi 

 

Perioada 7 nopti (4-6) nopti (1-3)nopti 

24.04-19.06 330 363 396 

19.06-12.07 363 396 429 

12.07-23.08 396 429 462 

23.08-30.09 330 363 396 

Pretul include: 

-cazarea in camera dubla / dubla cu pat suplimentar, standard; 

-mic dejun, dejun si cina,  bufet; 

-bauturi alcoolice, intre orele 13-24 si bauturi nonalcoolice, intre orele 7-24,  

-acces gratuit la piscina, parcare, internet, sauna, Jacuzzi, fitness, biliard, tenis, - croaziera pe mare circa 3 ore, cu Yachtul 

Kissing Gate – Poarta Sarutului –  

numai pentru pachetul de minim 7 nopti. 

 

 

 

 



HOTEL:  HOTEL AFRODITA 4* 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

 

  

  Situare: Este amplasat in zona centrala a statiunii, pe faleza, hotelul dispune de 124 de spatii de cazare moderne, care 

ofera turistilor tot confortul necesar,  

Camere: 5 apartamente, 114 camere duble (twin si matrimoniale), 5 camere single. Camerele dispun de aer conditionat, 

minibar, Tv/cablu, telefon cu acces international, acces internet, uscator de par, balcon. Suprafata 20 mp. 

Apartamentele sunt formate din dormitor cu pat matrimonial si un living cu canapea extensibila, baie proprie cu dus. 

Suprafata 40 mp. 

  Restaurant:  Dispune de restaurant (140 locuri), bar de zi 

  Servicii: Servicii gratuite: Acces la piscina si pe plaja hotelului amenajate cu sezlonguri si umbrelute, parcare 

supravegheata(in limita locurilor disponibile), internet wireless, seif in camera, depozitare bagaje, apel trezire, apel taxi, 

servicii de copiere si fax. 

Servicii contracost: biliard, sala de conferinte, masaj.    

 

Perioada 

 

Tip camera 

 

TARIF  

 

01.04.2020 – 30.04.2020 

single 224 

dublă standard 254 

apartament 613 

01.05.2020 – 31.05.2020 

single 245 

dublă standard 299 

apartament 733 

01.06.2020 – 30.06.2020 

single 277 

dublă standard 347 

apartament 812 

01.07.2020– 15.07.2020 

single 348 

dublă standard 473 

apartament 946 

16.07.2020 – 31.07.2020 

single 443 

dublă standard 576 

apartament 1187 

01.08.2020 – 20.08.2020 

single 534 

dublă standard 661 

apartament 1268 



21.08.2020 – 31.08.2020 

single 412 

dublă standard 490 

apartament 1008 

01.09.2020 – 31.10.2020 

single 245 

dublă standard 299 

apartament 733 

 

 

FACILITATI: 

❖ 0  -  2 ani  - beneficiază de gratuitate la cazare și masă 

❖ 2 – 12 ani (neîmpliniți) - un copil insoțit de doi adulți achita 50% din  valoarea unui loc, cu pat suplimentar 

- fără pat suplimentar  beneficiază de gratuitate la cazare și 50% reducere la masă ( 17,5 

lei/copil/zi) 

- un copil cazat in cameră dublă cu un adult beneficiază de reducere 50% la cazare și 

masă, din tariful unui loc 

❖ intre 12 ani- 18 ani (neimpliniti)  - se asigură pat suplimentar achitandu-se 60% din valoarea unui loc, 
iar micul dejun se achită integral (42 lei/pers/zi) 

 

OBLIGATORIU:La persoanele însoțite de copii, voucherele să aibă atașat copie după cerificatul de naștere al 

copilului și copie după cartea de identitate a părinților. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOTEL:  MELODIA 4* 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

 

Info hotel: 

Hotel Melodia 4 stele  este situat la 250 de metri de plaja.  
Ofera cazare in camere duble si apartamente, dotate cu minibar, balcon, televizor si grup sanitar cu dus sau cada. Pe langa 
spatiile de cazare Hotel Melodia mai are in dotare un restaurant cu terasa exterioara, bar si parcare.  
 
Camere:  
Cazarea se face în camere cu balcon, dotate cu un pat matrimonial sau cu 2 paturi tip twin. Camerele sunt mochetate, 

dotate cu yala magnetică, economizor, minibar, seif, TV LCD (cablu 65 programe), telefon, uscător de păr, instalație de 

climatizare. Toate camerele au în dotarile bailor cabina de duș.  
Accesul la internet (wireless) este gratuit.  

 Tipul de cameră alocat (twin sau matrimonială) se stabiliște la momentul cazării turistului în functie de 

disponibilitatea hotelului.  

Este strict interzis gătitul în cameră și accesul cu orice tip de dispozitive elecrocasnice.  

 

Servicii de masă:  
• Programul de funcționare al restaurantului în regim a la carte este 12:00 - 23:30.  

• Micul dejun se servesțe zilnic, sub formă de bufet (pentru un minim de 40 de persoane), între orele 07:30-10:00.  

• Serviciile de masă în regim de demipensiune (cina) sau pensiune completă (pranz+cina) se vor asigura la tarifele de 60 
lei/adult/zi, respectiv 120 lei/adult/zi în regim fisa cont (a la carte din meniul restaurantului). Serviciile de masă în regim de 
demipensiune cina se vor servi in sistem bufet suedez pentru minim 40 de persoane; in caz contrar, cina se va servi in 
sistem fisa cont (a la carte din meniul restaurantului). Optional, turistii pot opta pentru varianta pensiune completa, pranzul 
servindu-se in sistem fisa cont; pentru copii, pranzul este optional. Băuturile alcoolice nu sunt incluse în tariful pentru 

demipensiune sau pensiune completa și se achită separat de către turist.  

 

Tarife sejururi minim 5 nopti 

CAMERE  29.05-18.06  19.06-30.06  01.07-14.07 15.07-25.08  26.08-31.08  01.09-13.09  

 B&B  HB  HB  HB  HB  B&B  

1 adult in camera dubla  280 lei 359 lei 407 lei 595 lei 454 lei 308 lei 

1 adult + 1 copil 0- 1,99 ani  280 lei 359 lei 407 lei 595 lei 454 lei 308 lei 

1 adulti + 2 copii 0-1,99 ani  280 lei 359 lei 407 lei 595 lei 454 lei 308 lei 

1 adult + 1 copil 2- 11,99 ani  300 lei 409 lei 457 lei 646 lei 504 lei 329 lei 

1 adult + 1 copil 2-11,99 ani + 
1 copil 0-1,99 ani  

300 lei 409 lei 457 lei 646 lei 504 lei 329 lei 

1 adult + 2 copii 2 - 11,99 ani  382 lei 526 lei 586 lei 697 lei 643 lei 418 lei 

1 adult + 1 copil peste 12 ani  382 lei 526 lei 586 lei 697 lei 643 lei 418 lei 

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani 
+ 1 copil 0-1,99 ani  

382 lei 526 lei 586 lei 697 lei 643 lei 418 lei 

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani 
+ 1 copil 2-11,99 ani (pat 
suplimentar)  

476 lei 656 lei 732 lei 871 lei 804 lei 522 lei 

1 adult + 2 copii 12-17,99 ani 
(pat suplimentar)  

498 lei 708 lei 782 lei 923 lei 854 lei 542 lei 

2 adulti in camera dubla  382 lei 526 lei 586 lei 697 lei 643 lei 418 lei 

2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani  382 lei 526 lei 586 lei 697 lei 643 lei 418 lei 

2 adulti + 2 copii 0-1,99 ani  382 lei 526 lei 586 lei 697 lei 643 lei 418 lei 

2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani, 
fara pat suplimentar  

402 lei 576 lei 636 lei 748 lei 694 lei 438 lei 



2adulti + 1 copil 2-11,99 ani, 
cu pat suplimentar  

476 lei 656 lei 732 lei 871 lei 804 lei 522 lei 

2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani + 
1 copil 2-11,99 ani (pat 
suplimentar)  

476 lei 656 lei 732 lei 871 lei 804 lei 522 lei 

2 adulti +1 copil 0-1,99 ani + 1 
copil 12-17,99ani (pat 
suplimentar)  

498 lei 708 lei 782 lei 923 lei 854 lei 542 lei 

2 adulti + 2 copii 2-11,99 ani 
(pat suplimentar)  

498 lei 708 lei 782 lei 923 lei 854 lei 542 lei 

2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani + 
1 copil 12-17,99 (pat 
suplimentar)  

518 lei 758 lei 834 lei 973 lei 906 lei 564 lei 

2 adulti + 1 Copil 12-17,99 ani 
(pat suplimentar)  

498 lei 708 lei 782 lei 923 lei 854 lei 542 lei 

2 adulti + 2 Copii 12-17,99 ani 
(pat suplimentar)  

584 lei 858 lei 942 lei 1.099 lei 1.022 lei 635 lei 

 

Tarife sejururi 1-4 nopti 

CAMERE  29.05-18.06  19.06-30.06  01.07-14.07.  15.07-25.08  26.08-31.08  01.09-13.09  

                                 B&B HB                               
HB  

                        
HB  

                   
HB  

            B&B  

1 adult in camera dubla  295 lei 380 lei 431 lei 630 lei 479 lei 325 lei 

1 adult + 1 copil 0- 1,99 ani  295 lei 380 lei 431 lei 630 lei 479 lei 325 lei 

1 adulti + 2 copii 0-1,99 ani  295 lei 380 lei 431 lei 630 lei 479 lei 325 lei 

1 adult + 1 copil 2- 11,99 ani  316 lei 431 lei 481 lei 680 lei 529 lei 346 lei 

1 adult + 1 copil 2-11,99 ani + 
1 copil 0-1,99 ani  

316 lei 431 lei 481 lei 680 lei 529 lei 346 lei 

1 adult + 2 copii 2 - 11,99 ani  401 lei 552 lei 614 lei 732 lei 676 lei 438 lei 

1 adult + 1 copil peste 12 ani  401 lei 552 lei 614 lei 732 lei 676 lei 438 lei 

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani 
+ 1 copil 0-1,99 ani  

401 lei 552 lei 614 lei 732 lei 676 lei 438 lei 

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani 
+ 1 copil 2-11,99 ani (pat 
suplimentar)  

500 lei 690 lei 768 lei 914 lei 844 lei 547 lei 

1 adult + 2 copii 12-17,99 ani 
(pat suplimentar)  

522 lei 740 lei 818 lei 966 lei 895 lei 569 lei 

2 adulti in camera dubla  401 lei 552 lei 614 lei 732 lei 676 lei 438 lei 

2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani  401 lei 552 lei 614 lei 732 lei 676 lei 438 lei 

2 adulti + 2 copii 0-1,99 ani  401 lei 552 lei 614 lei 732 lei 676 lei 438 lei 

2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani, 
fara pat suplimentar  

421 lei 602 lei 665 lei 680 lei 726 lei 458 lei 

2adulti + 1 copil 2-11,99 ani, 
cu pat suplimentar  

500 lei 690 lei 768 lei 914 lei 844 lei 547 lei 

2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani + 
1 copil 2-11,99 ani (pat 
suplimentar)  

500 lei 690 lei 768 lei 914 lei 844 lei 547 lei 

2 adulti +1 copil 0-1,99 ani + 1 
copil 12-17,99ani (pat 
suplimentar)  

522 lei 740 lei 818 lei 966 lei 895 lei 569 lei 

2 adulti + 2 copii 2-11,99 ani 
(pat suplimentar)  

522 lei 740 lei 818 lei 966 lei 895 lei 569 lei 

2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani + 
1 copil 12-17,99 (pat 
suplimentar)  

542 lei 792 lei 870 lei 1.016 lei 946 lei 589 lei 

2 adulti + 1 Copil 12-17,99 ani 
(pat suplimentar)  

522 lei 740 lei 818 lei 1.016 lei 895 lei 569 lei 



2 adulti + 2 Copii 12-17,99 ani 
(pat suplimentar)  

612 lei 895 lei 983 lei 1.147 lei 1.068 lei 664 lei 

 

Tarife sejururi minim 5 nopti 

APARTAMENT  01.06-15.06  16.06-30.06  01.07-14.07.  15.07-25.08  26.08-07.09  08.09-14.09  

 BB  HB  HB  HB  HB  BB  

1 adult in apartament  488 lei 584 lei 674 lei 841 lei 761 lei 496 lei 

1 adult + 1 copil 0- 1,99 ani  488 lei 584 lei 674 lei 841 lei 761 lei 496 lei 

1 adulti + 2 copii 0-1,99 ani  488 lei 584 lei 674 lei 841 lei 761 lei 496 lei 

1 adult + 1 copil 2- 11,99 ani  509 lei 635 lei 725 lei 892 lei 811 lei 516 lei 

1 adult + 1 copil 2-11,99 ani + 
1 copil 0-1,99 ani  

509 lei 635 lei 725 lei 892 lei 811 lei 516 lei 

1 adult + 2 copii 2 - 11,99 ani  530 lei 686 lei 776 lei 943 lei 863 lei 538 lei 

1 adult + 1 copil peste 12 ani  530 lei 686 lei 776 lei 943 lei 863 lei 538 lei 

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani 
+ 1 copil 0-1,99 ani  

530 lei 686 lei 776 lei 943 lei 863 lei 538 lei 

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani 
+ 1 copil 2-11,99 ani (pat 
suplimentar)  

551 lei 737 lei 827 lei 994 lei 913 lei 558 lei 

1 adult + 2 copii 12-17,99 ani 
(pat suplimentar)  

572 lei 788 lei 878 lei 1.045 lei 965 lei 580 lei 

2 adulti in apartament  530 lei 686 lei 776 lei 943 lei 863 lei 538 lei 

2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani  530 lei 686 lei 776 lei 943 lei 863 lei 538 lei 

2 adulti + 2 copii 0-1,99 ani  530 lei 686 lei 776 lei 943 lei 863 lei 538 lei 

2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani, 
fara pat suplimentar  

551 lei 737 lei 827 lei 994 lei 913 lei 558 lei 

2adulti + 1 copil 2-11,99 ani, 
cu pat suplimentar  

662 lei 858 lei 970 lei 1.178 lei 1.078 lei 672 lei 

2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani + 
1 copil 2-11,99 ani (pat 
suplimentar)  

662 lei 858 lei 970 lei 1.178 lei 1.078 lei 672 lei 

2 adulti +1 copil 0-1,99 ani + 1 
copil 12-17,99ani (pat 
suplimentar)  

684 lei 908 lei 1.021 lei 1.230 lei 1.129 lei 692 lei 

2 adulti + 2 copii 2-11,99 ani 
(pat suplimentar)  

684 lei 908 lei 1.021 lei 1.230 lei 1.129 lei 692 lei 

2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani + 
1 copil 12-17,99 (pat 
suplimentar)  

704 lei 960 lei 1.072 lei 1.280 lei 1.180 lei 714 lei 

2 adulti + 1 Copil 12-17,99 ani 
(pat suplimentar)  

684 lei 908 lei 1.021 lei 1.230 lei 1.129 lei 692 lei 

2 adulti + 2 Copii 12-17,99 ani 
(pat suplimentar)  

793 lei 1.084 lei 1.210 lei 1.442 lei 1.331 lei 803 lei 

3 Adulti - pat suplimentar 
inclus  

751 lei 982 lei 1.108 lei 1.340 lei 1.229 lei 761 lei 

3 adulti +1 copil 2-11,99 ani  772 lei 1.032 lei 1.158 lei 1.391 lei 1.279 lei 781 lei 

 

Facilități acordate copiilor:  

Vârstă copil  

 
CAZARE  

 
MASĂ  

0 - 1,99 ani  gratuit fără pat suplimentar  gratuit  
2 - 11,99 ani  gratuit fără pat suplimentar  50% din contravaloarea meselor  
12 – 17,99 ani  achită obligatoriu pat suplimentar 

(50% din valoarea unui loc în camera 
dubla)  

100% contravaloarea meselor  

 



Notă:  
• • Mențiunile de mai sus fac referire la cazarea a 2 adulți însoțiți de 1 copil.  

• • Pentru copii pachetele de demipensiune cina sunt obligatorii, iar pranzul (fisa cont) este optional.  

• • În cazul celui de-al doilea copil cazat într-o cameră cu 2 adulți, acesta are obligativitate la pat suplimentar (50% 

din valoarea unui loc în cameră) și plătește masă în baza categoriei de vârstă conform mențiunilor din tabelul de facilități.  

• • În cazul în care într-o camera dublă cu doi adulți se cazează 2 copii cu varstele peste 12 ani, se achită 80% din 

valoarea unui loc de cazare adult, mesele achităndu-se integral pentru fiecare copil.  

• • În camere se pot caza maxim 2 adulți cu 2 copii.  

• • Structura camerelor permite adaugarea a maxim un pat suplimentar sau un patuț pentru copil (0-1,99 ani).  

• • Maximul de ocupare al apartamentelor este de 2 adulți cu 2 copii sau 3 adulți cu 1 copil cu varsta cuprinsa intre 

2 si 11,99 ani.  
 
• Toate tarifele includ: acces la piscină exterioară, acces la plaja privata (distanta 150 m de hotel), sală fitness, 

cameră de relaxare și saună. Serviciile de masaj se oferă contra cost la tarifele afișate la receptie și pe site-ul hotelului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOTEL:  MEZO PALACE 3* 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

    

  

  Situare: Hotelul are 2 etaje, este situat pe plaja Statiunii VENUS si pe malul Lacului Mangalia. 

Camere: Camerele ofera o priveliste superba asupra marii si a lacului,  sunt dotate cu mobilier nou, cu paturi 

matrimoniale sau doua paturi, fotolii,  minibar, cablu TV, internet, telefon, seif, masa si fier de calcat. baie proprie , balcon, 

incalzire centrala, aer conditionat,  

Hotelul mai cuprinde o baza de tratament balneo si spa, doua piscine cu apa sulfuroasa mezotermala, parcare, ping 

pong, biliard. 

  Servicii: Pachetul All inclusive include: cazare, mic dejun, pranz si cina buffet suedez, bauturi nonalcoolice (intre orele 

7-24, respectiv cafea, ceai, apa, racoritoare draft), bauturi alcoolice (intre orele 13-24, respective cognac, vodka, rachiu, 

palinca, cinzano, Campari, vinul casei alb sau rosu la draft, bere la draft), acces gratuit la piscine, parcare, internet, billiard, 

teren tenis , tenis de masa, sauna, jakuzzi, fitness.    

Atractii in zona: In apropiere se afla bai mezotermale si piscine in aer liber contra cost. 

 

HOTEL MEZO-PALACE ***- VENUS- cazare cu all inclusive 2020 

 
Preturi lei/pers/zi 

 

Perioada 7 nopti (4-6) nopti (1-3)nopti 

24.04-19.06 308 330 363 

19.06-12.07 330 363 396 

12.07-23.08 363 396 429 

23.08-30.11 308 330 363 

Pretul include: 

-cazarea in camera dubla / tripla 

-mic dejun, dejun si cina,  bufet;  

Acestea se servesc la restaurantul Hotel Palace 

-bauturi alcoolice, intre orele 13-24 si bauturi nonalcoolice,  

intre orele 7-24;  

-acces gratuit la piscina, parcare, internet, sauna, Jacuzzi, fitness, biliard, tenis, ping pong 

- croaziera pe mare de circa 3 ore, cu Yachtul Kissing Gate –  

Poarta Sarutului – numai pentru pachetul de minim 7 nopti. 

Aici va fi numai cazarea iar restaurantul si celelalte activitati se desfasoara la Hotel Palace 4* aflat la o distanta de numai 

150 m   

 

 



HOTEL:  AMMON 3* 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

 

 

 Info Hotel:   

Situare: Ammon Hotel & More 3*** Venus este situat in centrul statiunii, la aproximativ 100 de metri de plaja, in vecinatatea 

hotelurilor Inter si Sunquest. 

Info: Complet renovat in 2016, hotelul este inconjurat de o oaza de verdeata, cu o suprafata de 11 500 mp si va ofera 

facilitati multiple pentru o vacanta reusita. 

Camere: Hotelul Ammon are o capacitate de cazare de 98 camere, toate decorate modern, dintre care 57 cu pat 

matrimonial, 31 cu paturi twin (18 camere twin sunt dotate cu cada jacuzzi), 4 garsoniere si 6 apartamente. Camerele sunt 

dotate cu TV LED, telefon, minibar, aer conditionat, balcon, internet Wi-fi, grup sanitar individual si uscator de par. 

Restaurant: Hotelul are un restaurant cu specific international, terasa si 4 baruri. 

Facilitati: Hotelul pune la dispozitia clientilor o piscina exterioara. In curtea interioara a hotelului este amenajat un spatiu 

special pentru organizarea spectacolelor in aer liber. Piscina, barul de la piscina si terasa sunt locurile ideale pentru 

relaxare. Hotelul dispune de loc amenajat de joaca pentru copii, seif la receptie si parcare supravegheata, oferind servicii 

precum spalatorie / calcatorie, cutie de valori si receptie deschisa nonstop. 

Animale de companie: Accesul cu animale de companie de talie mica/medie este permis, iar taxa de acces este de 

70ron/noapte/animal. 

 

TIP CAMERA /  

TARIF RON / NOAPTE / CAMERA 

Camera dubla  

2 persoane 

WEEK-END 

SEZONALITATE 
REGIM DE MASA 

INCLUS 
D-J V-S 

01.06 - 

11.06.2020 

 

MIC DEJUN  

223 223 

12.06 – 

25.06.2020 
MIC DEJUN 258 288 

26.06 – 

16.07.2020 

MIC 

DEJUN/CINA/PRANZ 652 725 

17.07 – 

22.08.2020 

MIC 

DEJUN/CINA/PRANZ 763 820 

23.08 – 

05.09.2020 
MIC DEJUN 294 331 

06.09 – 

13.09.2019 
MIC DEJUN 223 223 

 

 
Tarifele sunt pentru minimum 5 nopti in perioada high season (26.06 - 22.08.2020). 
Pentru perioada  season(01.06 - 25.06.2020) si season  ( 23.08-13.09.2020), tarifele se aplica pentru minimum 3 
nopti. 



Sejururile  pentru minim 7 nopti au tariful de (D-J), fara tarif de (V-S), pentru toata perioada sezonului. 
Sejururile  pentru minim 2 nopti au  tariful de ( V-S), pentru toata perioada sezonului. 
Pentru cazare in camere duble in regim “single”, tariful se diminueaza cu: 40 ron /noapte (contravaloarea micului dejun), 
70 ron/noapte ( contravaloarea cina in perioada HS) SI 60 ron/noapte( contravaloarea pranz in perioada HS) 
Pentru perioada sezon (01.06-25.06.2020) si  seson ( 06.09-13.09.2020), anularile sau orice alte modificari se vor face  
cu cel putin 7 zile inainte de intrare. 
Pentru perioada high season( 26.06-05.09.2020),  anularile sau orice alte modificari se vor face  cu cel putin 10  zile 
inainte. 

 

FACILITATI COPII SI ADULTI: 

Conditii copii: 

- Primul copil 0 - 5,99 ani (in camera cu 2 adulti): 100 % gratuitate la cazare si 100% gratuitate la mese 
(patut/baby–cot in limita disponibilitatii; fara pat suplimentar); 

- Primul copil 6 - 13,99 ani (in camera cu 2 adulti): supliment de cazare  ( 56 ron/noapte) si 50 % gratuitate la 
mese; pat suplimentar la cerere. 

- Al doilea copil 0 - 5.99 ani (in camera cu 2 adulti): supliment de cazare( 56 ron/noapte) si 50% gratuitate la 
mese (patut/baby–cot in limita disponibilitatii); pat sulimentar la cerere. 

- Al doilea copil 6 - 13,99 ani (in apartament cu 2 adulti): 100% gratuit la cazare( fara pat suplimentar) si 50 % 
gratuitate la mese;  

 

Conditii adulti: 

- Al treilea adult (peste 14 ani) in camera dubla/apartament cu 1 dormitor: Pat suplimentar 50 ron/noapte) si 
contravaloarea meselor (100%); 

 

Cina in regim “PENSIUNE COMPLETA” include doar apa plata, restul bauturilor se vor comanda “a la carte”. 

Pranzul/cina pot fi servite in sistem “serviciu la farfurie” sau bufet (pentru minimum 30 de persoane) 

Regimul de masa achizitionat si platit nu se poate schimba in timpul sejurului 

 

CAPACITATEA MAXIMA DE ACOMODARE PE TIP DE CAMERA: 

• Camera dubla: 2 adulti + 2 copil (0 - 5.99 ani) sau 2 adulti si 1 copil intre 0-5.99 ani si 1 copil intre 0-13.99 ani 

• Garsoniera: 2 adulti + 2 copii ( 0 - 13.99 ani) sau 3 adulti + 1 copil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOTEL:  ADRIANA VILE 3* 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

    

  Situare: sunt situate la aproximativ 150 m de plaja, pe malul lacului Razelm, in apropiere de Hotelul Palace. Capacitatea 

de cazare a vilelor este de 110 locuri, repartizate in camere cu doua paturi si apartamente. Apartmentele sunt pentru patru 

persoane si sunt formate din living, doua dormitoare, doua bai si bucatarie.  

 

Camere: Sunt clasificate la categoria 3 stele Vile si au capacitate de cazare de 16 locuri, repartizate in 8 camere cu cate 

doua locuri. Camerele au paturi matrimoniale sau doua paturi simple,  frigider,    cablu TV, telefon, baie proprie,  balcon. 

  

 

ADRIANA VILE ***- VENUS- cazare cu all inclusive 2020 

 
Preturi lei/pers/zi 

 

Perioada 7 nopti (4-6) nopti (1-3)nopti 

24.04-19.06 308 330 363 

19.06-12.07 330 363 396 

12.07-23.08 363 396 429 

23.08-30.09 308 330 363 

 

Aici va fi numai cazarea iar restaurantul si celelalte activitati se desfasoara la Hotel Palace 4* aflat la o distanta de numai 

150 m   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HOTEL:  CARMEN 3* 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

 Info Hotel:   

  Situare: Hotel Carmen 3 stele Venus se afla in centrul statiunii la 100 metri de plaja. 

Camere: A fost complet renovat an anul 2018 si va ofera toate conditiile unui hotel de 3 stele+ . Hotel Carmen 

este amplasat antr-o zona linistita si va pune la dispozitie 86 camere duble si 2 apartamente elegante si 

spatioase. Toate camerele sunt dotate cu aer conditionat, televizor SMART, frigider, telefon, baie an camera cu 

dus, balcon dotat cu masuta si scaune, conexiune de internet Wi-Fi. De asemenea hotelul este dotat cu lift, loc de 

depozitare bagaje si locuri de parcare  

Perioada 

HOTEL CARMEN - VENUS 

Camera dubla matrimoniala  Apartament 2 camere 

5 nopti 
MD 

inclus 

2 nopti 
MD 

inclus 

5 
nopti  
DP 

2 
nopti 
DP 

5 
nopti 
PC 

2 
nopti 
PC 

5 
nopti 
MD 

inclus 

2 
nopti 
MD 

inclus 

5 
nopti  
DP 

2 
nopti 
DP 

5 nopti 
PC 

2 nopti 
PC 

01.06-
14.06 252 328 336 412 420 496 444 577 528 661 612 745 

15.06-
25.06 312 406 396 490 480 574 564 733 648 817 732 901 

26.06-
05.07 432 562 516 646 600 730 636 827 720 911 804 995 

06.07-
31.08 462 600 546 684 630 768 744 967 828 1051 912 1135 

01.09-
15.09 312 406 396 490 480 574 564 733 648 817 732 901 

Preturile sunt pentru 2 persoane/ noapte/ camera -  sunt exprimate in lei  includ Mic Dejun de tip bufet suedez  

Tarifele sunt valabile pentru sejur de minim 5 nopti. 

FACILITATI COPII (in camera cu 2 adulti): 

- copiii cu varsta cuprinsa intre 0-7 ani neimpliniti beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar asigurat. 

- copiii cu varsta cuprinsa intre 7-12 ani neimpliniti achita ½ din valoarea unui mic dejun – 19 lei/zi; 

-  copiii cu varsta cuprinsa intre 7-12 ani neimpliniti achita:  

- 66 lei/zi in extrasezon si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun 

- 115 lei/zi in perioada 06.07.2020 – 31.08.2020 si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun 

- copiii cu varsta de peste 12 ani achita: -  115 lei/zi in extrasezon;  

-  192 lei/zi in perioada 06.07.2020 – 31.08.2020.  

Se va prezenta la recepţie copie dupa certificatul de nastere 



HOTEL:  CARMEN AZZURO 3* 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

    

 Info Hotel:   

  Situare: Este situat in centrul statiunii Venus, la aproximativ 50 de metri de plaja.. 

Camere: De la oricare dintre cele cinci nivele complet renovate in 2019, aveti senzatia ca plutiti deasupra valurilor. 

Aveti la dispozitie 124 de camere duble elegante si confortabile, dotate cu baie proprie cu dus, aer conditionat, 

televizor sMART, frigider, telefon, balcon si conexiune de internet Wi -Fi. De asemenea hotelul este dotat cu lift, 

loc de depozitare bagaje si loc de parcare.   

Camerele duble superioare la etaj sunt dotate cu minibar, TV cu televiziune prin cablu, aer conditionat, bai proprii cu dus si 

sunt cu balcon . 

Apartamentele sunt formate din living cu canapea extensibila si dormitor cu pat matrimonial. Toate apartamentele sunt 

dotate cu aer conditionat, minibar, TV cu televiziune prin cablu, baie cu dus si balcon.  

Hotel Carmen Azzuro Venus dispune de restaurant propriu cu terasa si bar de zi.  

Perioada 

HOTEL CARMEN AZZURO - VENUS 

Camera dubla matrimoniala  

5 nopti  
MD 

inclus 

2 nopti  
MD 

inclus 

5 
nopti  
DP 

2 nopti  
DP  

5 nopti  
PC 

2  
nopti  
PC 

01.06-14.06 276 359 360 443 444 527 

15.06-25.06 350 434 434 518 518 602 

26.06-05.07 480 564 564 648 648 732 

06.07-31.08 570 654 654 738 738 822 

01.09-15.09 350 434 434 518 518 602 

Preturile sunt pentru 2 persoane/ noapte/ camera -  sunt exprimate in lei -  
includ Mic Dejun de tip bufet suedez 

 

 

Tarifele sunt valabile pentru sejur de minim 5 nopti. 

FACILITATI COPII (in camera cu 2 adulti): 

- copiii cu varsta cuprinsa intre 0-7 ani neimpliniti beneficiaza de gratuitate la cazare fara pat suplimentar asigurat. 

- copiii cu varsta cuprinsa intre 7-12 ani neimpliniti achita ½ din valoarea unui mic dejun – 19 lei/zi; 

-  copiii cu varsta cuprinsa intre 7-12 ani neimpliniti achita:  

- 66 lei/zi in extrasezon si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun 



- 115 lei/zi in perioada 06.07.2020 – 31.08.2020 si beneficiaza de pat suplimentar si mic dejun 

- copiii cu varsta de peste 12 ani achita: -  96 lei/zi in extrasezon;  

-  192 lei/zi in perioada 06.07.2020 – 31.08.2020.  

Se va prezenta la recepţie copie dupa certificatul de nastere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOTEL:  FAVORIT 3 * 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

    

 Info Hotel:   

  Situare: Este situat la intrarea in statiunea Venus dinspre Cap Aurora, la aproximativ 300 de metri de plaja.  

Camere: pune la dispozitie 150 de camere duble modernizate, prevazute cu mobilier nou, aer conditionat, minifrigider si 

balcon 

Servicii gratuite: 

• acces la internet (wireless) 

• parcare în limita locurilor disponibile (60 locuri) 

• loc de joacă pentru copii 

• primire și expediere corespondență 

• informații turistice 

• rezervări 

 
Servicii cu plata 

• acces piscine si Clubul Copiilor – Hotel Melodia; Tarif – 24 lei/adult/zi si 12 lei/copil/zi, gratuit pentru 
copiii cu varste pana la 1,99 ani. 

• acces plaja privata – 200 m distanta de hotel (sezlong, umbrela, masuta) – locurile se rezerva la 
receptia hotelului sau pe plaja la pretul afisat, in limita locurilor disponibile. 

Servicii de masă: 

• Micul dejun se servesțe zilnic la Restaurantul Melodia (50 m distanta de hotel), sub formă de bufet suedez, 

între orele 7.30-10.00. 

Facilități acordate copiilor: 

Vârstă copil CAZARE MASĂ 

0 - 1,99 ani gratuit fără pat suplimentar gratuit 

2 - 11,99 ani gratuit fără pat suplimentar 50% din contravaloarea meselor 

 

12 – 17,99 ani 
achită obligatoriu pat suplimentar (50% din valoarea unui loc 

în camera dubla) 

 

100% contravaloarea meselor 

 Notă: 

• Mențiunile de mai sus fac referire la cazarea a 2 adulți însoțiți de 1 copil. 

• În cazul celui de-al doilea copil cazat într-o cameră cu 2 adulți, acesta are obligativitate la pat 

suplimentar (50% din valoarea unui loc în cameră) și plătește masa în baza categoriei de vârsta 

conform mențiunilor din tabelul de facilități. 

• În cazul în care într-o cameră dublă cu doi adulți se cazează 2 copii cu vârstele peste 12 ani, se achită 80% 

din valoarea unui loc de cazare adult, mesele achitându-se integral. 

• În camere se pot caza maxim 2 adulți cu 2 copii . 

• Structura camerelor permite adăugarea a maxim un pat suplimentar. 

• Este permis accesul cu animale de companie la tariful 24 lei/animal/zi. 

 

Tarife sejur minim 

5 nopti 

 
29.05-18.06 19.06-30.06 01.07-14.07 15.07-25.08 26.08-31.08 01.09-13.09 

 
BB HB HB HB HB BB 

1 adult in camera dubla 
172 266 277 394 277 188 



1 adult + 1 copil 0- 1,99 ani 
172 266 277 394 277 188 

1 adulti + 2 copii 0-1,99 ani 
172 266 277 394 277 188 

1 adult + 1 copil 2- 11,99 ani 
192 318 329 445 329 215 

1 adult + 1 copil 2-11,99 ani + 

1 copil 0-1,99 ani 
192 318 329 445 329 215 

1 adult + 2 copii 2 - 11,99 ani 
246 409 422 496 422 266 

1 adult + 1 copil peste 12 ani 
246 409 422 496 422 266 

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 

1 copil 0-1,99 ani 
246 409 422 496 422 266 

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 

1 copil 2-11,99 ani 

(pat suplimentar) 

308 512 528 620 528 334 

1 adult + 2 copii 12-17,99 ani 

(pat suplimentar) 
329 563 580 671 580 354 

2 adulti in camera dubla 
246 409 422 496 422 266 

2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani 
246 409 422 496 422 266 

2 adulti + 2 copii 0-1,99 ani 
246 409 422 496 422 266 

2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani, 

fara pat suplimentar 
268 461 474 547 474 288 

2adulti + 1 copil 2-11,99 ani, 

cu pat suplimentar 
308 512 528 620 528 334 

2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani + 1 
copil 2-11,99 ani (pat 

suplimentar) 
308 512 528 620 528 334 

2 adulti +1 copil 0-1,99 ani + 1 
copil 12-17,99ani (pat 

suplimentar) 
329 563 580 671 580 354 

2 adulti + 2 copii 2-11,99 ani 

(pat suplimentar) 
329 563 580 671 580 354 

2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani + 

1 copil 12-17,99 

(pat suplimentar) 

350 614 630 722 630 376 

2 adulti + 1 Copil 12-17,99 ani 

(pat suplimentar) 
329 563 580 671 580 354 

2 adulti + 2 Copii 12-17,99 ani 

(pat suplimentar) 
395 695 714 816 714 424 

 

 

 

Tarife sejur 1-4 

nopti 

 
29.05-18.06 19.06-30.06 01.07-14.07 15.07-25.08 26.08-31.08 01.09-13.09 

 
B&B HB HB HB HB B&B 



1 adult in camera dubla 
181 282 294 419 294 198 

1 adult + 1 copil 0- 1,99 ani 
181 282 294 419 294 198 

1 adulti + 2 copii 0-1,99 ani 
181 282 294 419 294 198 

1 adult + 1 copil 2- 11,99 ani 
203 332 346 470 346 224 

1 adult + 1 copil 2-11,99 ani + 

1 copil 0-1,99 ani 
203 332 346 470 346 224 

1 adult + 2 copii 2 - 11,99 ani 
258 430 444 521 444 280 

1 adult + 1 copil peste 12 ani 
258 430 444 521 444 280 

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani 

+ 

1 copil 0-1,99 ani 
258 430 444 521 444 280 

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani 

+ 

1 copil 2-11,99 ani 

(pat suplimentar) 

323 538 556 652 556 350 

1 adult + 2 copii 12-17,99 ani 

(pat suplimentar) 
343 588 606 702 606 371 

2 adulti in camera dubla 
258 430 444 521 444 280 

2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani 
258 430 444 521 444 280 

2 adulti + 2 copii 0-1,99 ani 
258 430 444 521 444 280 

2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani, 

fara pat suplimentar 
280 481 496 572 496 307 

2adulti + 1 copil 2-11,99 ani, 

cu pat suplimentar 
323 538 556 652 556 350 

2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani + 
1 copil 2-11,99 ani (pat 

suplimentar) 
323 538 556 652 556 350 

2 adulti +1 copil 0-1,99 ani + 
1 copil 12-17,99ani (pat 

suplimentar) 
343 588 606 702 606 371 

2 adulti + 2 copii 2-11,99 ani 

(pat suplimentar) 
343 588 606 702 606 371 

2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani + 

1 copil 12-17,99 

(pat suplimentar) 

365 640 658 754 658 392 

2 adulti + 1 Copil 12-17,99 ani 

(pat suplimentar) 
343 588 606 702 606 371 

2 adulti + 2 Copii 12-17,99 ani 

(pat suplimentar) 
412 724 744 852 744 442 

 

• Tarifele sunt exprimate in lei si reprezinta servicii cazare cu pachetul de masa specificat/camera/noapte. 

• Nu includ taxă locală (daca este cazul). 

• In perioadele 29.05-18.06 si 01.09-13.09 tarifele se refera la pachete de cazare cu mic dejun, iar in perioada 
19.06.-31.08. tarifele includ cazare cu demipensiune cina (mic dejun+cina), acestea fiind obligatorii. 

 



HOTEL:  ACADEMY 3 * 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

 

Info hotel: 

 

ACADEMY Hotel***, situat in statiunea Venus la 50 de metri de plaja, ofera clientilor o ambianta placuta, asigurand 
momente speciale si unice in timpul vacantelor estivale. Fiind inconjurata de o superba oaza de verdeata de peste 7.000 
mp, avand o zona amenajata cu balansoare, locatia ofera multiple facilitati pentru relaxare si locul ideal pentru o vacanta 
minunata. 
 

Camere: 

ACADEMY Hotel*** este o destinatie primitoare, ce pune la dispozitia oaspetilor sai trei apartamente, trei camere de lux si 
119 camere duble matrimoniale sau twin, spatioase si luminoase,  dotate modern, un teren de volei/tenis/baschet, un dojo 
cu tatami pentru iubitorii de arte martiale, precum si un circuit de forta in aer liber. Copiii sunt asteptati la locul de joaca din 
gradina  special amenajata. 
 
ACADEMY Hotel*** mai pune la dispozitia oaspetilor sai si o parcare proprie, gratuita, monitorizata video, pentru circa 90 
de autoturisme.  

 

 

 
PERIOADA 

2020 

CAMERA DUBLA 
MATRIMONIALA 

TWIN 

CAMERA DUBLA 
CU PAT 

SUPLIMENTAR 

CAMERA 
DUBLA DE LUX 

APARTAMENT 

28.04 - 28.05 132 lei 165 lei 198 lei 242 lei 

29.05 - 17.06 176 lei 220 lei 264 lei 308 lei 

18.06 - 01.07 209 lei 253 lei 319 lei 374 lei 

02.07 - 22.07 242 lei 308 lei 363 lei 429 lei 

23.07 - 30.07 330 lei 418 lei 495 lei 578 lei 

31.07 - 26.08 341 lei 429 lei 517 lei 605 lei 

27.08 - 09.09 275 lei 385 lei 484 lei 550 lei 

10.09 - 31.10 165 lei 209 lei 253 lei 297 lei 

 

Micul dejun in valoare de 25 lei/pers./zi nu este inclus in tarif, se solicita la cazare. 
 

LEGENDA  : 

• Tarifele  pentru camera dubla includ servicii pentru 2 persoane adulte. 

• Tarifele pentru apartament includ servicii de cazare pentru 2 persoane adulte si 2 copii cu varsta de pana la 

14 ani neimpliniti, sau 3 adulti. 

• Copiii cu varsta  de pana  la 5 ani neimpliniti beneficiaza de gratuitate. 

• Pentru copiii cu varsta intre 5 – 14 ani neimpliniti se achita 48 lei/ noapte, fara pat suplimentar. 

• Costul unui pat suplimentar este de 50% din valoarea unui loc de cazare. 

 

CHECK IN - ORA 18.00       CHECK OUT - ORA 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOTEL:  SKIATHOS 3 * 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

 

Info hotel: 

 

Hotel Skiathos 3 stele este situat in centrul statiunii Venus. Hotelul a fost renovat in 2019 si oferta turistilor camere dotae 

corespunzator clasificarii. 

 

Camere: 

Camerele duble sunt dotate cu TV LCD, aer conditionat, mini frigider, baie proprie cu dus, balcon, mocheta. 

Camerele de la parter nu au balcon. 

Camerele triple sunt dotate cu pat matrimonial si 1 pat pentru 1 persoana. 

 
Servicii: 
Internet wireless, parcare publica gratuita, camera de bagaje, receptie 24h. 
 
Tarif/ noapte/ tip camera  pentru sejur de minim 5 nopti 

Perioada Tip masa Camera dubla – 2 
persoane 

Camera tripla – 3 
persoane 

28.05 – 12.06 Fara Mic Dejun 132 204 

13.06 – 20.06 Fara Mic Dejun 168 220 

21.06 – 02.07 Fara Mic Dejun 240 312 

03.07 – 18.07 Mic Dejun 336 486 

19.07 – 22.08 Mic Dejun 444 582 

23.08 – 05.09 Mic Dejun 300 450 

06.09 – 12.09 Mic Dejun 216 330 
 

 

Tarif/ noapte/ tip camera  pentru sejur de minim 5 nopti 

Perioada Tip masa Camera dubla – 2 
persoane 

Camera tripla – 3 
persoane 

28.05 – 12.06 Fara Mic Dejun 144 216 

13.06 – 20.06 Fara Mic Dejun 180 252 

21.06 – 02.07 Fara Mic Dejun 252 324 

03.07 – 18.07 Mic Dejun 348 498 

19.07 – 22.08 Mic Dejun 456 594 

23.08 – 05.09 Mic Dejun 312 462 

06.09 – 12.09 Mic Dejun 228 342 

 
Dotari Camere : baie proprie cu dus , aer conditionat , minibar , tv lcd , wi-fi.  
 
• Tarifele sunt nete, exprimate în LEI şi nu includ taxa de stațiune.  
 
• Servicii gratuite : internet wireless, parcare.  
 
• In intervalul : 12.07.2020 - 22.08.2020 se va vinde Obligatoriu cu fisa cont 144 lei/camera/zi, fisa se va folosi exclusiv 
pentru servirea cinei.  
 
• Cazarea începe la ora 18:00 şi se termină la ora 12:00 în ziua plecării.  
 
• Politica copii:  
 

• 1 copil de la 0-7 ani (neîmpliniți) Gratuitate în cameră cu doi adulți plătitori folosind același pat (în baza certificatului de 

naștere), pentru al doilea copil se achită 48 lei/zi sau se opteaza pentru tripla.Copiii pana la 3 ani beneficiaza gratuit de mic 
dejun daca adultii au optat pentru pachet cu mic dejun.  
 
• 7-12 ani(neîmpliniți) - 60 lei/zi (nu include mic dejun) dacă nu se solicită pat suplimentar; dacă  

se doreşte pat suplimentar se va alege varianta de Camera Triplă. 



HOTEL:  DEL MAR 3 * 

Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

 

Info hotel: 

Hotel Del Mar Venus este pozitionat in centru statiunii, pe malul lacului Razelm si la 150 de metri fata de plaja. 

Hotelul a fost renovat complet in anul 2013, atunci cand a fost clasificat la 3 stele. In prezent, Hotel Del Mar Venus este un 

complex modern, care pune la dispozitia turistilor 206 camere dispuse pe 13 etaje. Toate spatiile de cazare dispun de aer 

conditionat, balcon individual, minibar, televizor si conexiune la internet wireless. 

Camerele de la parterul hotelului sunt prevazute cu dotari pentru persoanele cu dizabilitati. 

 

Toate camere sunt prevazute cu balcon individual cu masa si scaune, aer conditionat, televizor LCD, minibar, conexiune 

internet wireless, baie cu uscator de par si priza pentru aparat de ras. 

La parterul hotelului exista 14 camere prevazute cu facilitati pentru persoane cu dizabilitati. Pe fiecare etaj exista 2 camere 

twin, restul camerelor sunt matrimoniale, care se pot suplimenta cu cate un pat de copil. 

Restaurantul hotelului este format din 2 saloane cu o capacitate totala de 600 de locuri. Mesele se servesc sub forma de 

bufet suedez, asa cum sunt descrise mai jos: 

 

Mic-dejun (07:30-10:00) – bufet suedez - include preparate diverse si apa, suc, ceai si cafea. 

Demipensiune – mic-dejun si pranz. Pranzul (12:30-14:30) – bufet suedez - include, pe langa preparate specifice si 

diversificate, cafea, apa, suc neacidulat, vin alb/rosu la draft. 

Cina (18:30-20:30) – bufet suedez, include, pe langa preparate specifice si diversificate, cafea, apa, suc neacidulat, vin 

alb/rosu la draft. 

La exterior, restaurantul se continua cu o terasa care ofera o priveliste frumoasa asupra lacului. In zona receptiei este 

amenajat un bar de zi cu o capacitate de 30 de locuri la mese care ofera o gama variata de produse alcoolice si non-

alcoolice. 

 
Mic dejun Mic dejun Mic dejun 

Demipensiune/pensiune 

completa 

PERIOADA 01.01-29.04 

27.09-31.12 

04.05-11.06 12.06-02.07 

30.08-26.09 

03.07-29.08 

TIPUL CAMEREI 

Dubla Standard 
66  88  109  164  198  

Dubla Executive 74  103  134  186  220  

Junior Suite 
82  110  156  192  227  

Senior Suite 103  134  144  214  248  

VIP Suite 
125  158  211  248  283  

Executive suite 132  174  228  270  306  

Tarifele de mai sus , sunt exprimate in euro, au inclus micul dejun pentru 2 adulți. 

Suplimente camera 
Supliment Copil (5-12 ani) MD inclus                                                                       20,5 euro/ Pax 

Supliment Adult MD Inclus                                                                                           49 euro/ Pax 

 
Suplimente demipensiune (mic dejun si pranz) 03.07 - 29.08.2020 

Supliment Copil (5-12 ani) 31 euro/ Pax 

Supliment adult 71 euro/ Pax 

        Suplimente pensiune completa (mic dejun pranz si cina) 03.07 - 29.08.2020  



        Supliment Copil (5-12 ani)         42 euro/ Pax 

        Supliment adult         92 euro/ Pax 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOTEL:  THASOS 3* 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

 

Info hotel: 

 

Hotel Thasos 3 stele Venus este un hotel renovat in anul 2019, care isi intampina oaspetii cu o amenajare moderna, in 
culori deschise si odihnitoare. Hotel Thasos este situat la aproximativ 400 metri de plaja 
 
Camere: 
 
Camerele Duble au pat matrimonial, baie proprie, televizor LCD, aer conditionat, mini frigider, internet wireless. Camerele 
de la etaj au balcon.  
Camerele Triple au pat matrimonial si unul de o persoana, baie proprie, televizor LCD, aer conditionat, mini frigider, internet 
wireless. Camerele de la etaj au balcon. 
 
Tarif/ noapte/ tip camera pt sejur de minim 5 nopti 

Perioada Tip masa Camera dubla – 2 
persoane 

Camera tripla  -3 
persoane 

20.06 – 02.07  Fara mic dejun 220 312 

03.07 – 18.07  Mic dejun 336 486 

19.07 – 22.08  Mic dejun 444 582 

23.08 – 05.09  Mic dejun 300 450 

06.09 – 12.09  Mic dejun 216 330 

 
Tarif/ noapte/ tip camera 

Perioada Tip masa Camera dubla – 2 
persoane 

Camera tripla  -3 
persoane 

20.06 – 02.07  Fara mic dejun 252 324 

03.07 – 18.07  Mic dejun 348 498 

19.07 – 22.08  Mic dejun 456 594 

23.08 – 05.09  Mic dejun 312 462 

06.09 – 12.09  Mic dejun 228 342 

 

 
• Dotari Camere : baie proprie cu dus , aer conditionat , minibar , tv lcd , wi-fi.  

• • Tarifele sunt nete, exprimate în LEI şi nu includ taxa de stațiune.  

• • Servicii gratuite : internet wireless, parcare.  

• • In intervalul : 12.07.2020 - 22.08.2020 se va vinde Obligatoriu cu fisa cont 144 lei/camera/zi, fisa se va folosi 

exclusiv pentru servirea cinei.  

• • Cazarea începe la ora 18:00 şi se termină la ora 12:00 în ziua plecării.  

• • Politica copii:  

• • 1 copil de la 0-7 ani (neîmpliniți) Gratuitate în cameră cu doi adulți plătitori folosind același pat (în baza 

certificatului de naștere), pentru al doilea copil se achită 48 lei/zi sau se opteaza pentru tripla.Copiii pana la 3 ani beneficiaza 

gratuit de mic dejun daca adultii au optat pentru pachet cu mic dejun.  

• • Pret Mic Dejun Optional : 42 lei/persoana/zi. Pana la data de 01.07.2020 nu se poate servi micul dejun in 
locatie.  

• • 7-12 ani(neîmpliniți) - 60 lei/zi (nu include mic dejun)dacă nu se solicită pat suplimentar dacă se doreşte pat 
suplimentar se va alege varianta de Camera Triplă.  

 

 

 

 

 

 

 

 



HOTEL:  CORINA 3 * 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

 

Info hotel: 

 

Hotel Corina din Venus este amplasat intr-o zona linistita a statiunii, la aproximativ 600 de metri de plajele Melodia si 

Palace. Cu amenajari si dotari de 3 stele,  

Hotel Corina Venus dispune de camere duble twin si camere duble cu pat matrimonial, dispuse pe 3 nivele. Camerele sunt 

complet renovate si sunt prevazute cu balcon mare sau balcon mic, de tip frantuzesc. Camerele sunt dotate aer conditionat, 

cu geam termopan, mobilier nou, TV si cablu, fotolii si masuta, frigobar, telefon cu linie interna, uscator de par si alte 

accesorii noi.  

Hotel Corina Venus este amplasat intr-un cadru natural deosebit, fiind inconjurat de vegetatie bogata si alei umbroase. In 

gradina hotelului sunt amenajate foisoare in care turistii se pot relaxa pe durata intregii zile. 

 Cei mici se pot distra la locul de joaca special amenajat pe spatiul verde al hotelului. Pentru confortul turistilor, hotelul mai 

dispune de parcare proprie si camera pentru bagaje.         

 

PERIOADA 
CAMERA DUBLA CU BALCON 

 

CAMERA DUBLA CU BALCON MIC 

(FRANTUZESC) 

01.06 - 14.06.2020 192 180 

15.06 – 28.06.2020 252 240 

29.06 – 12.07.2020 276 264 

13.07 - 23.08.2020 372 360 

24.08 - 06.09.2020 276 264 

07.09 - 15.09.2020 192 180 

Tarifele sunt exprimate in lei si reprezinta costul unei camere dubla / noapte . 

Tariful pentru o camera in regim single va fi 80% din tariful unei camere duble . 

Intr-o camera se poate introduce un singur pat suplimentar . 

 Intr-o camera dubla  se pot caza maxim 3 adulti, cel de-al treilea va achita  

90 % din tariful unui loc de cazare, cu pat suplimentar. 

Facilitati copii (in camera cu 2 adulti): 

-  Copiii (maxim 2) cu varsta cuprinsa intre 0-10 ani (neimpliniti) beneficiaza de gratuitate la cazare daca nu se 

acorda pat suplimentar, cu pat suplimentar achita 70 % din tariful unui loc cazare adult. 

-  Copiii (maxim 1) cu varsta cuprinsa intre 10-18 ani achita 70 % din tariful unui loc cazare adult cu pat suplimentar 

asigurat 

Facilitati cu regim special (copii in camera cu 1 adult): 

 - 1 adult cu 1 copil 0-10 ani neimpliniti: tarif de camera in regim single, 

 - 1 adult cu 1 copil peste 10 ani: tarif de camera in regim dubla, 

 - 1 adult cu 2 copii (0-18 ani) fara pat suplimentar:  tarif de camera in regim   dubla, 

 - 1 adult cu 2 copii (0-18 ani) cu pat suplimentar:  tarif de camera in regim dubla + 70 % din tariful unui loc cazare 

adult. 

 



HOTEL:  RODICA 2 * 

 Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

 

Info hotel: 

 

Situare: Hotelul Rodica este situat in nordul statiunii Venus, la 200 m de plaja din nordul statiunii, inspre Cap 

Aurora si la 300 m de plaja din estul statiunii. 

Dotari generale: 117 camere duble, bar deschis non-stop aflat in receptia hotelului, masa de billiard, terasa, 

parcare gratuita, centrala termica proprie. 

Dotari camere: 117 camere duble renovate, cu TV, cablu, racitor, mobilier nou, bai cu gresie, faianta si obiecte 

sanitare noi, usi noi atat la camere cat si la bai, balcoane  cu masa si 2 scaune pentru toate camerele, 

termopan cu plase impotriva tantarilor. 

Perioada Pret/Loc/Zi(RON) 

01.06 – 13.06 60 

14.06 – 30.06 72 

01.07 – 09.07 90 

10.07 – 16.07 120 

17.07 – 23.08 150 

24.08 --31.08 120 

01.09 – 20.09 72 
 

Facilitati copii:  

-pentru 1 copil intre 0-12 ani inclusiv, tariful de cazare este de 50% din tariful unui loc de cazare din prezenta 

oferta, fara pat suplimentar. 

-pentru copii peste 12 ani , tariful de cazare este de 80% din tariful unui loc de cazare din prezenta oferta, cu 

pat suplimentar. 

-pentru al 2-lea copil, indiferent de varsta, tariful de cazare este de 30% din tariful unui loc de cazare din 

prezenta oferta, fara pat suplimentar. 

Alte observatii: 

-tariful unui pat suplimentar este de 80% din tariful unui loc de cazare. 

-nu se accepta cazare in regim single 

-animalele de casa nu sunt acceptate   

-taxa de statiune, stabilita de autoritatile locale, va fi afisata si se va achita la receptia hotelului 

-nu se accepta sejururi mai mici de 5 zile 

 
 

 

 

 

 



HOTEL:  SANDA 2 * 

Destinatie:  Vara 2020 

 Statiune:  Venus 

 

Info hotel: 

Hotel Sanda 2 stele + este situat in nord-vestul statiunii Venus, intr-o zona linistita, la aproximativ 650 metri de plaja. 

Hotelul Sanda este construit pe 3 etaje si a fost  renovat, toate camerele au grup sanitar propriu renovat cu cadita si dus, 

balcon. 

Camere: Camerele duble sunt spatioase, renovate si au grup sanitar propriu  prevazut cu cadita si dus, balcon, televizor, 

frigider, geamuri termopan si plasa pentru tantari. Suprafata: 17 mp 

 

Nr. Crt. Perioada 
  

Tarif /  
cam   dbl- fără aer 
conditionat  
lei/2pers/noapte   

Tarif / cam dbl- cu 
aer conditionat 
lei/2pers/noapte  

1 01.06 – 14.06.2020 120 140 

2 15.06  - 28.06.2020 140 160 

3 29.06  - 09.07.2020 180 200 

4 10.07 – 16.07.2020 220 240 

5 17.07 – 23.08.2020 290 310 

6 24.08 – 31.08.2020 220 240 

7 01.09 – 06.09.2020 140 160 

8 07.09 -  15.09.2020 120 140 

 

Pentru camerele duble folosite in regim  single, se va percepe 80% din tariful de cazare pentru o camera dubla.  

Patul suplimentar : pentru copii - 50% din tariful de cazare/loc/zi. Se accepta doar un pat suplimentar in camera. 

A treia persoana adulta achita 80% din tariful pe loc de cazare/sejur, cu pat suplimentar. 

 Se acorda gratuitate la un  copil intre 0 - 12 ani inclusiv, cazat in camera cu 2 adulti – fără pat suplimentar , al doilea achita 

o taxa de utilitati de 20% din tariful/persoana/zi fara pat suplimentar , 

 si 5o% cu pat suplimentar. 

- 2 copii, unul sub 12 ani, iar al doilea intre 12 si 18  ani, care locuiesc  in camera cu 2 adulti , unul va achita o taxa de 

utilitati de 20% din tariful/persoana/zi fara pat suplimentar (va dormi in pat cu parintii), iar al doilea va plati 50% din tariful pe 

persoana/zi, cu pat suplimentar  . 

-  In camera dubla se accepta 2 adulti si 2 copii mai mari de 12 ani. Un copil achita 50% din valoarea unui loc si primeste pat 

suplimentar, al 2-lea copil  achita 20% din valoarea unui loc fara pat suplimentar. 

- Pentru 1 copil 12-18 ani + 1 copil 0-12 ani, copilul cel mare achita 50% din valoarea unui loc iar cel mic beneficiaza de 

gratuitate la cazare. Se amplaseaza un pat suplimentar. 

- Pentru 3 adulti si 1 copil 0-12 ani, copilul beneficiaza de gratuitate la cazare. 

In camere se accepta maxim 2 adulti si 2 copii, sau 3 adulti si un copil mai mic de 12 ani. 

Nu se admit decat valorificari in camere duble sau in regim single. 

 In perioada 10.07-31.08.2020 nu se admit valorificari in camera single. 

 Accesul in hotel cu animale domestice nu este permis . 

 


