
ALFA HOTELS S.R.L. 
Sediul Social: Soseaua Virtutii, nr.14, bl. R11C, sc. 2, ap. 36, parter, sector 6, Bucuresti 

Tel: + 40 021 330 03 94  Fax: + 40 021 330 03 97  Mail: office@alfahotels ro  Site : http://www.alfahotels.ro/ 

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

HOTEL CARPATI ***
www.hotelcarpatipredeal.ro
Telefon:  0268 456 283 / 0751 270 635 / 0751 270 
639
Fax : 0268 455 411
Email: vanzari.predeal@alfahotels.ro

receptie.predeal@alfahotels.ro 
Str. Nicolae Balcescu, nr.1, Predeal, Brasov
Responsabil complex: AURA Șacaluș 0737 553 160

HOTEL**  PARÂNG   http://www.hotelparang.ro/
Tel:  0250 77 51 03 / 0250 52 51 75 
Fax: 0250 77 57 40
Email: vanzari.olanesti@alfahotels.ro     

receptie.olanesti@alfahotels.ro
Adresa: str. Livadia, nr.1, loc. Baile Olanesti, jud. Valcea
Responsabil complex:   IULIAN Ciobanu 0751 270 637

HOTEL  VENUS ** www.hotel-venus.eu
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

La NOI sunteți în siguranță !

https://www.alfahotels.ro/

http://www.alfahotels.ro/ro/hotel-lebada/
http://www.hotelcarpatipredeal.ro/
http://www.hotelparang.ro/
http://www.hotel-venus.eu/
https://www.alfahotels.ro/


ALFA HOTELS S.R.L. 
Sediul Social: Soseaua Virtutii, nr.14, bl. R11C, sc. 2, ap. 36, parter, sector 6, Bucuresti 

Tel: + 40 021 330 03 94  Fax: + 40 021 330 03 97  Mail: office@alfahotels ro  Site : http://www.alfahotels.ro/ 

Ziua de cazare începe la ora 14:00 și se termină la ora 12:00

HOTEL  LEBĂDA ***
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

EXTRASEZON  
aprilie – iunie    

septembrie - noiembrie

SEZON    
iulie - august

CAMERA LOC IN DBL CAM SGL CAMERA LOC IN DBL CAM SGL

lei/zi lei/zi/pers lei/zi lei/zi lei/zi/pers lei/zi

Cazare cu MD inclus la restaurant – RECEPȚIE 160 lei 80 lei 128 lei 180 lei 90 lei 146 lei

Cazare cu MD inclus la restaurant – SINDICAT 140 lei 70 lei 110 lei 160 lei 80 lei 128 lei

Mic dejun (meniu fix) 17 lei

Mic dejun – fisa cont (a la carte) 20 lei

Masa pensiune completa meniu fix (MD 17 lei + D 23 lei + C 20 lei) 60 lei

Masa fisa cont de la minim 65 lei/zi/persoana 65 lei

Tratament (2 proceduri) – SINDICAT (40 lei RECEPȚIE) 35 lei
Mic dejun copii (peste 6 ani impliniti) 15 lei

Pranz/Cina copii (peste 6 ani impliniti) 17 lei / 16 lei

Pat suplimentar 25 lei / zi

Tarif suplimentar cazare pentru animale de companie 20 lei / zi

Tarif suplimentar pentru balcon 20 lei / zi

Aer conditionat pt camere fara balcon (nu avem momentan) 30 lei / zi

Tarifele includ TVA.  Taxele locale se adaugă și se plătesc la recepție.
TRATAMENT - se oferă în baza BILETULUI DE TRIMITERE de la medicul de familie

La NOI sunteți în siguranță ! OFERTE SPECIALE – extrasezon și sezon

 

”O săptămâna la AMARA”          695 lei / 725 lei / persoană 
           887 lei / 941 lei / single 

 Cazare în cameră dublă (6 nopți)  
 Masă pensiune completă, meniu fix (6 zile)  
 Tratament balnear (5 zile) 

 

”Sănătate la hotel LEBĂDA”            905 lei / 932 lei / persoană 

              1.157 lei / 1.206 lei / single 

 Cazare în cameră dublă (9 nopți)       
 Masă pensiune completă, meniu fix (9 zile) 
 Tratament balnear (7 zile)   

 

”Relaxare, tratament și soare la AMARA”    1.095 lei / 1.119 lei / persoană  
             1.383 lei / 1.426 lei / single 

 Cazare în cameră dublă (12 nopti)      
 Masă pensiune completă, meniu fix (12 zile) 
 Tratament balnear (9 zile) 

 

”Tratament complet la AMARA” sezon și extrasezon      1.444 lei / persoană 

                  1.815 lei / single 

 Cazare în cameră dublă (16 nopți)       
 Masă pensiune completă, meniu fix (16 zile) 
 Tratament balnear (12 zile)   

 

”Ofertă Vouchere Vacanță” sezon și extrasezon      1.400 lei / 2 persoane 

        pachet valabil de duminica pana vineri           

 Cazare în cameră dublă (5 nopți)       
 Masă pensiune completă, meniu fix (5 zile) 
 Tratament balnear (5 zile)   

https://www.alfahotels.ro/ro/hotel-lebada/

https://www.alfahotels.ro/ro/hotel-lebada/


ALFA HOTELS S.R.L. 
Sediul Social: Soseaua Virtutii, nr.14, bl. R11C, sc. 2, ap. 36, parter, sector 6, Bucuresti 

Tel: + 40 021 330 03 94  Fax: + 40 021 330 03 97  Mail: office@alfahotels ro  Site : http://www.alfahotels.ro/ 

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

EXTRASEZON                    
aprilie – iunie             

septembrie - decembrie

SEZON                                   
iulie - august

CAMERA LOC IN DBL CAM SGL CAMERA LOC IN DBL CAM SGL

lei/zi tarife lei/zi/pers lei/zi tarife lei/zi/pers

Cazare camera C1, C2 - RECEPȚIE 90 lei 45 lei 81 lei 100 lei 50 lei 90 lei

Cazare apartament C1, C2 cu MD inclus la restaurant pt 2 persoane - RECEPȚIE 192 lei 204 lei

Cazare camera C1, C2 - SINDICAT 80 lei 40 lei 72 lei 90 lei 45 lei 81 lei

Cazare apartament C1, C2 cu MD inclus la pensiune pt 2 persoane - SIND 172 lei 184 lei
Cazare camera D1 cu MD inclus la restaurant - RECEPȚIE 150 lei 75 lei 117 lei 160 lei 80 lei 126 lei

Cazare camera D1 cu MD inclus la restaurant - SINDICAT 140 lei 70 lei 108 lei 150 lei 75 lei 117 lei
Cazare camera A1 cu MD inclus la restaurant - RECEPȚIE 200 lei 100 lei 162 lei 210 lei 105 lei 180 lei

Cazare apartament A1 cu MD inclus la restaurant pt 2 persoane - RECEPȚIE 350 lei 350 lei

Cazare suita A1 cu MD inclus la restaurant pt 2 persoane - RECEPȚIE 300 lei 300 lei

Cazare camera A1 cu MD inclus la restaurant - SINDICAT 180 lei 90 lei 144 lei 186 lei 93 lei 157 lei
Cazare apartament A1 cu MD inclus la restaurant pt 2 persoane - SINDICAT 320 lei 320 lei
Cazare suita A1 cu MD inclus la restaurant pt 2 persoane - SINDICAT 275 lei 275 lei
Mic dejun (meniu fix in pensiune) 16 lei

Mic dejun (meniu in restaurant) 22 lei

Masa pensiune completa meniu fix (MD 16 lei + D 22 lei + C 17 lei) 55 lei

Masa fisa cont de la minim 70 lei / zi / persoana 70 lei

Tratament  balnear (2 proceduri/zi) – fara cura de crenoterapie sau injectii cu apa 
de izvor si aerosoli - RECEPȚIE

25 lei

Tratament  balnear (2 proceduri/zi) – fara cura de crenoterapie sau injectii 
cu apa de izvor si aerosoli - SINDICAT

20 lei

Cura de crenoterapie (tarif/zi/persoana) - RECEPȚIE 25 lei

Cura de crenoterapie (tarif/zi/persoana) - SINDICAT 22 lei
Tratament (2 proceduri/zi si cura de crenoterapie) - RECEPȚIE 50 lei

Tratament (2 proceduri/zi si cura de crenoterapie) - SINDICAT 42 lei
Cazare copii (peste 6 ani impliniti) 30 lei

Masa in sistem DIETA pentru copiii peste 6 ani impliniti (se solicita bilet de trimitere, 
copie certificat de nastere)

30 lei

Inchiriere racitor 5 lei / zi

Pat suplimentar 30 lei / zi

Balcon (corp C1 si C2) 20 lei / zi

Tarif supliment cazare pentru animale de companie 20 lei / zi

Tarifele includ TVA.  Taxele locale se adaugă și se plătesc la recepție.

TRATAMENT - se ofera in baza BILETULUI DE TRIMITERE de la medicul de familie

La NOI sunteți în siguranță !

OFERTE SPECIALE – extrasezon și sezon

Ziua de cazare începe la ora 14:00 și se termină la ora 12:00

CORP C1 și C2 
 

”Hai la BĂILE OLĂNEȘTI”                        575 lei / 605 lei / persoană 
       valabil în extrasezon             695 lei / 749 lei / single 

 Cazare în cameră dublă (6 nopți)  
 Masă pensiune completă, meniu fix (6 zile)  
 Tratament balnear (5 zile) 

 

”Sănătate la hotel PARÂNG ”              805 lei / persoană 

       exclus in lunile iulie si august             949 lei / single 

 Cazare în cameră dublă (9 nopți) *se achita 15 lei/zi in plus pentru trecere la fisa cont   
 Masă pensiune completă, meniu fix (9 zile) 
 Tratament balnear (7 zile)   

 

”OFERTA SENIORI 55 PLUS ” / zi   95 lei / 100 lei / persoană  
 sejur minim 6 nopți               115 lei / 124 lei / single 

 Cazare în cameră dublă      
 Masă pensiune completă, meniu fix  *se achita 15 lei/zi in plus pentru trecere la fisa cont 
 Tratament balnear 

 

”Tratament complet la OLĂNEȘTI ”      1.360 lei / 1.440 lei / persoană 

        1.616 lei / 1.760 lei / single 

 Cazare în cameră dublă (16 nopți)       
 Masă pensiune completă, meniu fix (16 zile) 
 Tratament balnear (12 zile)   

https://www.alfahotels.ro/ro/hotel-parang/

https://www.alfahotels.ro/ro/hotel-parang/


ALFA HOTELS S.R.L. 
Sediul Social: Soseaua Virtutii, nr.14, bl. R11C, sc. 2, ap. 36, parter, sector 6, Bucuresti 

Tel: + 40 021 330 03 94  Fax: + 40 021 330 03 97  Mail: office@alfahotels ro  Site : http://www.alfahotels.ro/ 

La NOI sunteți în siguranță !

OFERTE SPECIALE – extrasezon și sezon

CORP D1 – spații de cazare modernizate (aprox 15 mp/cameră) 
 

”Hai la BĂILE OLĂNEȘTI”                        755 lei / 785 lei / persoană 
       valabil în extrasezon               995 lei / 1.049 lei / single 

 Cazare în cameră dublă (6 nopți)  
 Masă pensiune completă, meniu fix (6 zile)  
 Tratament balnear (5 zile) 

 

”Sănătate la hotel PARÂNG ”              1.075 lei / persoană 

       exclus in lunile iulie si august           1.435 lei / single 

 Cazare în cameră dublă (9 nopți) *se achita 15 lei/zi in plus pentru trecere la fisa cont   
 Masă pensiune completă, meniu fix (9 zile) 
 Tratament balnear (7 zile)   

 

”OFERTA SENIORI 55 PLUS ” / zi   120 lei / 125 lei / persoană  
 sejur minim 6 nopți               160 lei / 169 lei / single 

 Cazare în cameră dublă      
 Masă pensiune completă, meniu fix  *se achita 15 lei/zi in plus pentru trecere la fisa cont 
 Tratament balnear 

 

”Tratament complet la OLĂNEȘTI ”      1.760 lei / 1.840 lei / persoană 

        2.336 lei / 2.480 lei / single 

 Cazare în cameră dublă (16 nopți)       
 Masă pensiune completă, meniu fix (16 zile) 
 Tratament balnear (12 zile)   

Ziua de cazare începe la ora 14:00 și se termină la ora 12:00

CORP A1 – spații de cazare modernizate (peste 20 mp/cameră) 
 

”Hai la BĂILE OLĂNEȘTI”                        905 lei / 935 lei / persoană 
       valabil în extrasezon              1.265 lei / 1.319 lei / single 

 Cazare în cameră dublă (6 nopți)  
 Masă pensiune completă, meniu fix (6 zile)  
 Tratament balnear (5 zile) 

 

”Sănătate la hotel PARÂNG ”              1.255 lei / persoană 

       exclus in lunile iulie si august           1.759 lei / single 

 Cazare în cameră dublă (9 nopți) *se achita 15 lei/zi in plus pentru trecere la fisa cont   
 Masă pensiune completă, meniu fix (9 zile) 
 Tratament balnear (7 zile)   

 

”OFERTA SENIORI 55 PLUS ” / zi   140 lei / 150 lei / persoană  
 sejur minim 6 nopți               196 lei / 214 lei / single 

 Cazare în cameră dublă      
 Masă pensiune completă, meniu fix  *se achita 15 lei/zi in plus pentru trecere la fisa cont 
 Tratament balnear 

 

”Tratament complet la OLĂNEȘTI ”      2.080 lei / 2.128 lei / persoană 

        2.912 lei / 2.998 lei / single 

 Cazare în cameră dublă (16 nopți)       
 Masă pensiune completă, meniu fix (16 zile) 
 Tratament balnear (12 zile)   

https://www.alfahotels.ro/ro/hotel-parang/

https://www.alfahotels.ro/ro/hotel-parang/


ALFA HOTELS S.R.L. 
Sediul Social: Soseaua Virtutii, nr.14, bl. R11C, sc. 2, ap. 36, parter, sector 6, Bucuresti 

Tel: + 40 021 330 03 94  Fax: + 40 021 330 03 97  Mail: office@alfahotels ro  Site : http://www.alfahotels.ro/ 

HOTEL CARPATI *** 
www.hotelcarpatipredeal.ro

Telefon:  0268 456 283  Fax : 0268 455 411

0751 270 635  / 0751 270 639

Email: vanzari.predeal@alfahotels.ro

receptie.predeal@alfahotels.ro 

Str. Nicolae Balcescu, nr.1, Predeal, Brasov

Contact: AURA Șacaluș 0737 553 160

ianuarie - februarie martie - decembrie

CAMERA
LOC IN 

DBL
CAM SGL SUITA GARSONIERA CAMERA

LOC IN 

DBL
CAM SGL SUITA GARSONIERA

2 persoane 

lei/zi
tarife lei/zi/pers

2 persoane 

lei/zi

2 persoane 

lei/zi

2 persoane 

lei/zi
tarife lei/zi/pers

2 persoane 

lei/zi

2 persoane 

lei/zi

Cazare cu mic dejun inclus - RECEPTIE 284 lei 142 lei 236 lei 390 lei 390 lei 220 lei 110 lei 178 lei 390 lei 390 lei

până in 10 persoane - SINDICAT 230 lei 115 lei 187 lei 335 lei 335 lei 190 lei 95 lei 149 lei 335 lei 335 lei
între 11 și 20 persoane - SINDICAT 220 lei 110 lei 178 lei 320 lei 320 lei 180 lei 90 lei 140 lei 320 lei 320 lei
între 21 și 40 persoane - SINDICAT 210 lei 105 lei 169 lei 305 lei 305 lei 170 lei 85 lei 130 lei 305 lei 305 lei

peste 41 persoane - SINDICAT 200 lei 100 lei 160 lei 290 lei 290 lei 160 lei 80 lei 121 lei 290 lei 290 lei
Mic dejun (suplimentar celui inclus) 25 lei / zi / persoană 35 lei / zi / persoană
Fişă cont de la minim 60 lei 70 lei

Pentru animal de companie 35 lei / zi / animal 35 lei / zi / animal

Închiriere sală de conferinţe MICĂ 500 lei 500 lei

Închiriere sală de conferinţe MARE 1,400 lei 1,400 lei
Copiii până în 6 ani gratuitate la cazare / mic dejun la cerere gratuitate la cazare / mic dejun la cerere

Copiii între 6 ani împliniți și 14 ani gratuitate la cazare / mic dejun 25 lei / copil gratuitate la cazare / mic dejun 35 lei / copil

Copiii peste 14 ani împliniți cazare 50% din loc / mic dejun 25 lei / copil cazare 50% din loc / mic dejun 35 lei / copil

Masaj 30 / 50 minute 50 lei / 90 lei 50 lei / 90 lei
Masaj cu pietre vulcanice 100 lei 100 lei

Aparate cardio cu sursă electrică 30 lei / ora 30 lei / ora

Halat / prosop / papuci 8 lei / obiect 8 lei / obiect
Tenis de masă 15 lei / ora 15 lei / ora

Tarifele includ TVA.  Taxele locale se adaugă și se plătesc la recepție.

La NOI sunteți în siguranță !

Ziua de cazare începe la ora 14:00 și se termină la ora 12:00

https://www.alfahotels.ro/ro/hotel-carpati/

http://www.hotelcarpatipredeal.ro/
https://www.alfahotels.ro/ro/hotel-carpati/


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

EXTRASEZON
aprilie – 14 iunie         

16 septembrie - decembrie

SEZON
15 iunie - 15 septembrie

CAMERA
LOC IN 

DBL
CAM SGL CAMERA

LOC IN 
DBL

CAM SGL

lei/zi tarife lei/zi/pers lei/zi tarife lei/zi/pers

Cazare camera standard 2 stele - RECEPȚIE 90 lei 45 lei 81 lei 120 lei 60 lei 108 lei

Cazare camera 2 stele confort  - RECEPȚIE 140 lei 70 lei 126 lei 160 lei 80 lei 144 lei

Cazare apartament 2 stele - RECEPȚIE 170 lei 190 lei

Cazare camera standard 2 stele - SINDICAT 80 lei 40 lei 72 lei 110 lei 55 lei 99 lei
Cazare camera 2 stele confort - SINDICAT 130 lei 65 lei 117 lei 150 lei 75 lei 135 lei
Cazare apartament 2 stele - SINDICAT 160 lei 180 lei
Mic dejun (meniu fix) 18 lei

Mic dejun – fisa cont  (a la carte) 22 lei

Masa pensiune completa meniu fix 
(MD 18 lei + D 20 lei + C 17 lei)

55 lei

Masa fisa cont de la minim 60 lei / zi / persoana 60 lei

Tratament (2 proceduri) 30 lei

Mic dejun copii (peste 6 ani impliniti) 15 lei

Pranz / Cina copii (peste 6 ani impliniti) 16 lei / 16 lei

Pat suplimentar 30 lei / zi

Inchiriere racitor 8 lei / zi

Balcon 20 lei / zi

Supliment cazare cu animale de companie 20 lei / zi

Tarifele includ TVA.  Taxele locale se adaugă și se plătesc la recepție.

TRATAMENT - se ofera in baza BILETULUI DE TRIMITERE de la medicul de familie

La NOI sunteți în siguranță ! OFERTE SPECIALE – extrasezon și sezon

Ziua de cazare începe la ora 14:00 și se termină la ora 12:00

.. 

”O săptămâna la SLĂNIC MOLDOVA”         655 lei / persoană 

          O ZI DE CAZARE în PLUS în EXTRASEZON     898 lei / single 

 Cazare cameră dublă 2 stele (6 nopți) se plateste 25 lei/loc/zi in plus confort 2 stele 
 Masă pensiune completă, meniu fix (6 zile)  
 Tratament balnear, consultație și 2 proceduri tratament (5 zile) 

 

”Tratament balnear în EXTRASEZON”                  870 lei / persoană 

     O ZI DE CAZARE în PLUS în EXTRASEZON               1.122 lei / single 

 Cazare cameră dublă 2 stele (9 nopți) se plateste 25 lei/loc/zi in plus confort 2 stele   
 Masă pensiune completă, meniu fix, dietă (9 zile) 
 Tratament balnear, consultație și 2 proceduri tratament (7 zile)    

 

”Sănătate la hotel VENUS”           970 lei / persoană -   
         O ZI DE CAZARE în PLUS în EXTRASEZON                 1.250 lei / single 

 Cazare cameră dublă 2 stele (10 nopți) se plateste 25 lei/loc/zi in plus confort 2 stele  
 Masă pensiune completă, meniu fix, dietă (10 zile) 
 Tratament balnear, consultație și 2 proceduri tratament (8 zile) 

 

” OFERTA SENIORI 55 PLUS ” / zi              95 lei / persoană  
 sejur minim 6 nopți                   +30 lei / +60 lei / single 

 Cazare cameră dublă (se plateste 25 lei/loc/zi in plus confort 2 stele)     
 Masa pensiune completă, meniu fix (dietă) 
 Tratament balnear, consultație și 2 proceduri tratament 

 

Tratament complet la SLĂNIC MOLDOVA ”     1.320 lei / persoană 

     O ZI DE CAZARE în PLUS în EXTRASEZON              1.640 lei / single 

 Cazare cameră dublă 2 stele (16 nopți) se plateste 25 lei/loc/zi in plus confort 2 stele   
 Masă pensiune completă, meniu fix, dietă (16 zile) 
 Tratament balnear, consultație și 2 proceduri tratament (12 zile)    

 

”Ofertă Vouchere Vacanță”          1.350 lei / 2 persoane 

        pachet valabil de duminica pana vineri           

 Cazare în cameră dublă confort (5 nopți)       
 Masă pensiune completă, meniu fix (5 zile), posibilitate masa fișă cont 50 lei/zi/persoana 
 Tratament balnear, consultație și 2 proceduri tratament (5 zile)   

https://www.alfahotels.ro/ro/hotel-venus/

https://www.alfahotels.ro/ro/hotel-venus/


ALFA HOTELS S.R.L. 
Sediul Social: Soseaua Virtutii, nr.14, bl. R11C, sc. 2, ap. 36, parter, sector 6, Bucuresti 

Tel: + 40 021 330 03 94  Fax: + 40 021 330 03 97  Mail: office@alfahotels ro  Site : http://www.alfahotels.ro/ 

La NOI sunteți în siguranță !

https://www.alfahotels.ro/

https://www.alfahotels.ro/


ALFA HOTELS S.R.L. 
Sediul Social: Soseaua Virtutii, nr.14, bl. R11C, sc. 2, ap. 36, parter, sector 6, Bucuresti 

Tel: + 40 021 330 03 94  Fax: + 40 021 330 03 97  Mail: office@alfahotels ro  Site : http://www.alfahotels.ro/ 

La NOI sunteți în siguranță !

Am luat toate măsurile necesare 

pentru a ne asigura că 

oaspeții noștri vor avea 

o ședere sigură și plăcută

Detalii la : 
https://www.alfahotels.ro/ro/masuri-covid19/

Acceptăm orice model de tichet/card/voucher !!!

https://www.alfahotels.ro/

https://www.alfahotels.ro/ro/masuri-covid19/
https://www.alfahotels.ro/

