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Anexa nr. 1S 

Hotel LEBĂDA *** –  AMARA 
TARIFE SINDICAT – 2019                  

  
 

 

 

Cazarea se ofertează în regim de cameră dublă în SEZON, 
respectiv perioda iunie - septembrie !!! 

 
Documente necesare pentru efectuarea tratamentului:   

• bilet de trimitere de la medicul de famile / medicul specialist 

• card de sanatate activat sau adeverinta de la Casa de Sanatate Judeteana 

• adeverinta de salariat / cupon de pensie / certificat de nastere in cazul copiilor  
 

Zilele in care se efectueaza proceduri in baza de tratament sunt de Luni pana Vineri 
 

Abrevieri 
MD – mic dejun / D – dejun / C – cina  / PC – pensiune completa (meniu fix) / FC – fisa cont / T – tratament 

 

HOTEL  LEBĂDA *** 
http://www.alfahotels.ro/ro/hotel-lebada/  
Tel: 0243 266 027 / 0243 266 202 Fax: 0243 266 262 
Email: vanzari.amara@alfahotels.ro 

             receptie.amara@alfahotels.ro 
Adresa: str. Lacului, nr.2, loc. Amara, jud. Ialomita 

Responsabil complex:   MARIANA Olteanu 0742 141 450 

      01 aprilie – 31 decembrie 

loc in dubla 
 

(lei/zi) 

camera single 
 

(lei/zi) 

Cazare camera 3 stele RECEPTIE 80 lei 144 lei 
Cazare camera 3 stele  SINDICAT 70 lei 126 lei 
Mic dejun (meniu fix in pensiune) RECEPTIE 15 lei 
Mic dejun (meniu fix in pensiune)  SINDICAT 10 lei 
Masa pensiune completa meniu fix (MD 15 lei + D 20 lei + C 20 lei) RECEPTIE 55 lei 
Masa pensiune completa meniu fix (MD 10 lei + D 20 lei + C 20 lei)  SINDICAT 50 lei 
Masa fisa cont  de la minim 55 lei / zi  /persoana RECEPTIE 55 lei 
Masa fisa cont de la minim 50 lei / zi  /persoana  SINDICAT 50 lei 
Tratament 2 proceduri RECEPTIE 40 lei 
Tratament 2 proceduri  SINDICAT 35 lei 
Cazare cu mic dejun inclus  (MD - 15 lei)  RECEPTIE 95 lei 171 lei 
Cazare cu mic dejun inclus  (MD - 10 lei)   SINDICAT 80 lei 144 lei 
Cazare cu  pensiune completa (MD 15 lei + D 20 lei + C 20 lei)  RECEPTIE 135 lei 243 lei 
Cazare cu  pensiune completa (MD 10 lei + D 20 lei + C 20 lei)   SINDICAT 120 lei 216 lei 
Cazare cu pensiune completa (dieta meniu fix) si tratament sau cazare cu fisa 
cont si tratament  (PC/FC 55 lei + T 40 lei) – 3 stele  RECEPTIE 

175 lei 315 lei 

Cazare cu pensiune completa (dieta meniu fix)  si tratament  sau cazare cu fisa 
cont si tratament (PC/FC 50 lei + T 35 lei) – 3 stele    SINDICAT 

155 lei 279 lei 

Pat suplimentar RECEPTIE si  SINDICAT 25 lei 

Tarifele includ TVA.  Taxele locale se adaugă și se plătesc la recepție. 
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OFERTE SPECIALE Hotel LEBĂDA *** –  AMARA 
TARIFE SINDICAT – 2019 

 
 
 

 
”O SĂPTĂMÂNĂ LA AMARA”         690 lei / persoană 

 

✓ Cazare în cameră dublă (40 lei/locul x 6 nopți)  
✓ Masă pensiune completă, meniu fix (50 lei x 6 zile)  
✓ Tratament balnear (150 lei pentru 5 zile) 

 
 
 
 
 

 
”SĂNĂTATE LA HOTEL LEBĂDA”        905 lei / persoană 

 

✓ Cazare în cameră dublă (35 lei/locul x 9 nopți)       
✓ Masă pensiune completă, meniu fix (50 lei x 9 zile) 

✓ Tratament balnear (140 lei pentru 7 zile)   
 
 
 
 
 

 
”RELAXARE, TRATAMENT ȘI SOARE LA AMARA”    1.095 lei / persoană  
 

✓ Cazare în cameră dublă (30 lei/locul x 12 nopti)      
✓ Masă pensiune completă, meniu fix (50 lei x 12 zile) 
✓ Tratament balnear (135 lei pentru 9 zile) 

 
 

 
 
 
Nota 

Cazarea se ofertează în regim de cameră dublă în perioda iunie - septembrie !!! 
Tratamentul se poate efectua numai  in baza biletului de trimitere de la medicul de familie 

Ofertele balneare se adreseaza persoanelor care accepta cazarea in camera dubla, acolo unde nu este specificat supliment de 
single. Altfel camera single se calculeaza cu 80% din valoarea camerei duble ! 
Tarifele includ TVA si comisionul cedat agentiei dar fara taxele locale 
Pentru descriere complex, afectiuni care se trateaza in baza de tratament, atractii turistice in zona va rugam sa recomandati 

turistilor accesarea site-ului nostru (respectiv locatia solicitata) : http://www.alfahotels.ro/ro/hotel-lebada/  
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