
Hotel OLTENIA *** - BĂILE GOVORA— Ofertă 2019 

Capacitate hotel:  49 garsoniere ***, 70 camere duble ***,  46 camere duble **, sala de conferințe cu o capacitate de 
100 de locuri. Camerele duble 3* sunt dotate cu televizor și minibar, garsonierele sunt dotate cu televizor, minibar și 
aer condiționat. 

Restaurante/Baruri: Restaurantul OLTENIA *** cu o capacitate de 130 locuri; Restaurantul – Pensiune OLTENIA 
*** cu o capacitate de 144 locuri. 

Tratamente balneare: Baza de tratament a hotelului este destinată tratării următoarelor afecțiuni: afecțiuni ale căilor respiratorii, otorinola-
ringologice, reumatismale și afecțiuni asociate. În tratamente se folosesc apele minerale iodurate, sulfuroase și cele sulfuroase slab bicarbo-
natate. 

Proceduri majore: aerosoli individuali, pulverizații cameră, băi generale și parțiale la cadă, aplicații parafină, băi galvanice. 

Proceduri adiacente: inhaloterapie cu medicamente, electroterapie, magnetoterapie, ultrasunete, solux, laser, kinetoterapie de grup la sală, 
cură de teren, duș subacval, ultraviolete. 

Agrement/Sport: piscină în aer liber; Centru SPA (saună umedă și uscată, piscină, bazin iod, sala fitness, jacuzzi). Perioada de funcționare: 
15.06 – 15.09.2019. 

Servicii 
  

01.02—
30.04.2019 

01.05 – 14.06.2019 
16.09 – 15.12.2019 

15.06 –
15.09.2019 

Pachete Odihnă — Pentru sejururi de minim 3 nopți (lei/zi/pers) 

Loc în DBL 3*, pensiune completă meniu fix 105 118 133 

Loc în DBL 3* cu fișă cont 45 lei/zi 105 118 x 

Loc în DBL 3* cu  mic dejun bufet și fișă cont 30 lei/zi x x 143 

Loc în garsonieră 3*, pensiune completă meniu fix x 128 143 

Loc în garsoniera 3* cu mic dejun și fișă cont 30 lei/zi x 128 x 

Loc în garsonieră 3* cu mic dejun bufet și fișă cont 30 lei/zi x x 153 

Supliment single – DBL 3* (lei/zi tarif net)  42 50 x 

Supliment single – garsonieră 3* (lei/zi tarif net)  x 57 x 

Turiștii cazați în hotel vor beneficia de acces gratuit la piscina exterioară și la centrul SPA, în perioada de funcționare a acestora. 

Pachete Tratament (lei/zi/pers) - Pentru sejururi de minim 5 nopți. Tarifele sunt valabile doar cu condiția 
prezentării biletului de trimitere de la medicul de familie și a cardului de sănătate  
Loc în DBL 3*, pensiune completă meniu fix, 3 proceduri de tratament/zi (L-S) 105 118 133 

Loc în DBL 3*, fisa cont de 45 lei/zi, 3 proceduri de tratament/zi (L-S) 105 118 x 

Loc in DBL 3*, mic dejun bufet si fisa cont de 30 lei/zi, tratament 3 proc/zi L-S  x x 143 

Loc in garsoniera 3*, pensiune completa meniu fix, tratament 3 proc/zi L-S  x 128 143 

Loc in garsoniera 3*, fisa cont de 45 lei/zi, tratament 3 proc/zi L-S  x 128 x 

Loc in garsoniera 3*, mic dejun bufet si fisa cont de 30 lei/zi, tratament 3 proc/zi L-S  x x 153 

Tratament (pentru persoane neasigurate sau care nu se prezinta cu documentele solici-
tate: cardul de sanatate si biletul de trimitere) 3 proceduri/zi L-S  

40 40 40 

Supliment single – DBL 3* (lei/zi tarif net) 42 50 x 

Supliment single – garsoniera 3* (lei/zi tarif net) x 57 x 

Pentru a beneficia de tratament conform ofertei, turistul trebuie să se prezinte cu biletul  – tip de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist și cardul 
de sănătate. În  tariful pentru tratament sunt cuprinse două consultații medicale (una la venire și una la plecare) și trei proceduri de tratament / zi / persoană. 
• În perioada 15.06-15.09.2019 micul dejun este în valoare de 25 lei/zi/pers și se va servi sub formă de bufet suedez (excepție pensiunea complete meniu fix). 
• Pentru copiii cu vârsta mai mare de 5 ani, însoțiți de doi adulți plătitori, se va încasa suma de 10 lei/zi/pers, reprezentând taxă utilități, fără pat suplimentar. 
• Doi copii cu vârste de până la 12 ani, vor beneficia de pat suplimentar contracost obligatoriu, sau sau se va achita taxa de 10 lei/copil reprezentând taxa utilități, 

fără pat suplimentar. 
• Pentru un adult însoțit de un copil cu vârsta de până la 5 ani, se aplică tariful de cameră single. 
• Patul suplimentar se taxează cu 25 lei/zi. 
• În cazul pachetelor cu pensiune completă (meniu fix) se intră cu prânzul și se iese cu micul dejun. Dacă se solicită meniu fix pentru copii de până la 12 ani, tari-

ful este de 30 lei/zi/persoană. 
• Suma alocată la masă, în cazul pachetelor cu fișă cont, se poate suplimenta.  
 
FACILITĂȚI PENTRU COPII  (valabile doar pentru mesele bufet suedez): 
• Un copil cu vârsta cuprinsă între 0 – 4.99  ani are gratuitate la cazare cu mic dejun, fără pat suplimentar; 
• Un copil cu vârsta cuprinsă între 5 – 10 ani achită  50% din valoarea micului dejun, fără acordarea de pat suplimentar;  
• Copiii cu vârsta peste 10  ani plătesc micul dejun integral.  
 
Pentru copiii cu vârsta până la 12 ani se acordă gratuit 2  proceduri de tratament pe zi, în baza biletului de trimitere de la medicul de familie și a copiei certificatului 
de naștere. 
 
Atracții turistice în zonă: 
• La distanțe mici se pot vizita renumitele așezări monahale ale Olteniei de Nord: Mănăstirile Govora, Dintr-un Lemn, Surupatele, Bistrita, Arnota. 
• Cheile Oltețului; 
• Horezu, centrul de ceramica; 
• Salina Ocnele Mari. 
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