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  Anexa nr. 4S 
                         Hotel VENUS ** –  SLĂNIC MOLDOVA 

TARIFE SINDICAT – 2019 

 
 

HOTEL  VENUS ** 
http://www.alfahotels.ro/ro/hotel-venus/ 
Tel: 0234 348 192 / 0234 348 027  
Fax: 0234 348 718 
Email: vanzari.smoldova@alfahotels.ro 
             receptie.smoldova@alfahotels.ro 
Adresa: str. M. Eminescu, nr.1, Slanic 
Moldova, Bacau Responsabil complex:  
Neculai DIEACONU 0751 270 642 

Extrasezon Sezon 

01 aprilie – 31 mai 

01 oct. – 31 dec. 

 

01 iunie – 30 sept. 
 

loc in dubla 
(lei/zi) 

camera  single 
 (lei/zi) 

loc in dubla 
(lei/zi) 

camera single 
 (lei/zi) 

Cazare camera 2 stele RECEPTIE 50 lei 80 lei 60 lei exclus 

Cazare camera 2 stele  SINDICAT 45 lei 72 lei 55 lei exclus 

Cazare camera confort 2 stele RECEPTIE 80 lei 128 lei 85 lei exclus 

Cazare camera confort 2 stele  SINDICAT 75 lei 120 lei 80 lei exclus 

Cazare apartament 2 stele RECEPTIE 180 lei 200 lei 

Cazare apartament 2 stele  SINDICAT 160 lei 180 lei 

Mic dejun (meniu fix in pensiune) REC vs SD 18 lei / 15 lei 

Mic dejun (fisa cont – a la carte) REC vs SD 22 lei / 18 lei 
Masa pensiune completa meniu fix (MD 18/15 lei 
+ D 20/18  lei + C 17 lei) RECEPTIE vs SINDICAT 55 lei / 50 lei 

Masa fisa cont de la minim 55/50 lei/zi/persoana 
RECEPTIE vs SINDICAT 55 lei / 50 lei 

Tratament 2 proceduri RECEPTIE vs SINDICAT 30 lei / 25 lei 
Mic dejun copii (peste 6 ani impliniti)  15 lei  

Pranz / Cina copii (peste 6 ani impliniti)  16 lei  
Pat suplimentar  30 lei 
Inchiriere racitor (tarif/zi) 8 lei 

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

 
 

”O SĂPTĂMÂNĂ LA SLĂNIC MOLDOVA”   631 lei / persoană 
SE ACORDĂ O ZI DE CAZARE ÎN PLUS în EXTRASEZON 

✓ Cazare în cameră dublă 2 stele* (41 lei/locul x 6 nopți)  
✓ Masă pensiune completă, meniu fix (50 lei x 6 zile)  
✓ Tratament balnear (17 lei  x 5 zile) 

 
* pentru camera confort 2 stele se plateste 25 lei/zi in plus respectiv 150 lei/persoana/pachet 

 
 
 

”TRATAMENT BALNEAR ÎN EXTRASEZON”      764 lei / persoană 
SE ACORDĂ O ZI DE CAZARE ÎN PLUS 

✓ Cazare în cameră dublă 2 stele* (24 lei/locul x 9 nopți)     
✓ Masă pensiune completă, meniu fix (50 lei x 9 zile) 

✓ Tratament balnear (14 lei x 7 zile)    
 

* pentru camera confort 2 stele se plateste 25 lei/zi in plus respectiv 225 lei/persoana/pachet 

 
 
 

”SĂNĂTATE LA HOTEL VENUS” – vacanță de 10 nopți -   
 

Perioada de extrasezon            856 lei / persoană  

✓ Cazare în cameră dublă 2 stele* (26 lei/locul x 10 nopți)      
✓ Masă pensiune completă, meniu fix (50 lei x 10 zile) 
✓ Tratament balnear (12 lei x 8 zile) 

 

Perioada de sezon (iunie-septembrie)         988 lei / persoană  

✓ Cazare în cameră dublă 2 stele* (36 lei/locul x 10 nopți)      
✓ Masă pensiune completă, meniu fix (50 lei x 10 zile) 
✓ Tratament balnear (16 lei x 8 zile) 

 
* pentru camera confort 2 stele se plateste 25 lei/zi in plus respectiv 250 lei/persoana/pachet 

 

 
  OFERTELE DE MAI SUS SE VALORIFICA NUMAI IN CAMERE DUBLE !      
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”OFERTA SENIORI 55 PLUS” – sejur de minim 6 nopți -   
 

Perioada de extrasezon                 85 lei / zi / persoană  

✓ Cazare în cameră dublă 2 stele* (23 lei)      
✓ Masă pensiune completă, dietă (50 lei) 
✓ Tratament balnear (12 lei) 

 

Perioada de sezon (iunie-septembrie)   99 lei / zi / persoană  

✓ Cazare în cameră dublă 2 stele* (37 lei)      
✓ Masă pensiune completă, dietă (50 lei) 
✓ Tratament balnear (12 lei) 

 
* pentru camera confort 2 stele se plateste in plus 25 lei/zi 

ATENTIE ! 
In sezon se asigura loc NUMAI in camera dubla  

în extrasezon pentru single se plateste 40 lei/zi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 
In lunile IUNIE-SEPTEMBRIE se oferteaza cazare doar in regim de camera dubla 
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 standard 2 stele, acolo unde nu este 
specificat supliment de single. Altfel camera single se calculeaza cu 60%/80% din valoarea camerei duble, in functie de sezon !  
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.hotel-venus.eu/ 
 


