
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/

