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HOTEL AIDA 3*- GEOAGIU BAI 

 

PACHET 1 DECEMBRIE 

4 NOPTI / 5 ZILE 

 

  

 
Perioada 

Loc în 
camera 
dublă 

Supliment 
single 

Supliment 
Copil 

28.11 - 02.12.2020    650 LEI    195 LEI     180 LEI 

    

Cazare – 4 nopți / 5 zile în cameră dublă sau single – conform opțiunii 

Masă   – 1 x cină (vineri), 3 x pensiune completă, 1 x mic dejun (02.12.2020) 

Intrare – sambata (începând cu orele 14.00) 

Ieşire   – miecuri (până la orele 12.00) 

 
Masă: Mic Dejun, Prânz şi Cină – servire la farfurie “Meniul zilei” - meniu prestabilit. 

 O persoană cazată singură achită locul în dublă plus suplimentul de single 

 Copilul pană la vârsta de 7 ani (exclusiv) cazat împreună cu părinții, fără pat suplimentar, 
beneficiază de gratuitate la cazare, mic dejun, pranz, cina; 

 Pentru un copil cu vârsta între 7 ani (inclusiv) şi 14 ani (exclusiv), cazat împreună cu părinții, 
fără pat suplimentar, se achită un „Supliment copil” conform grilei din tabel,  beneficiind de 
masă (jumătate de porţie), dar fără a beneficia de proceduri terapeutice; 
Daca se solicita pat suplimentar, se va achita in plus, tariful de receptie pentru pat 
suplimentar. 

 Pentru copil cu varsta de peste 14 ani se va achita tariful de loc in camera dubla, conform 
grila. 

 Tariful este valabil doar pentru pachet de 2 nopţi sau mai mult. Pachetul nu poate avea mai 
puțin de 2 nopți. 
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 Camerele cu balcon și cu vedere front view sunt limitate ca număr și se oferă în limita 
disponibilității. 

 Tarifele sunt exprimate în LEI și includ TVA. Tariful nu contine taxa locala( 2% din costul unei 
nopti de cazare). 

 
Facilităţi generale GRATUITE: 
Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 34-36 ºC. – daca se 
permite folosirea de catre autoritati. 
Accesul la sauna - daca se permite folosirea de catre autoritati. 
Accesul la sala fitness. 
Parcare gratuita in limita locurilor disponibile 
Acces internet wireless, gratuit.  
Orice abuzuri sunt pedepsite conform legii . 
 
Observaţii!! 
Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații contractuale şi sunt oferite în limita 
disponibilității şi pe durata programului de funcționare afişat. 
 

 

 
REVELION 2021 – HOTEL AIDA*** 

 
 

TIP CAZARE 
DATA 

INTRARE 
ZILE NOPTI PRET/ PERS 

SUPL. 

SGL. 
SUPL. COPIL 

Loc in camera dbl. 

“economy” 
30.12.2020  4  3   1250 lei  375 lei 260 lei 

Loc in camera dl. 

“superior” 
30.12.2020  4  3   1650 lei  460 lei 260 lei 

 

* Tarifele afisate sunt pe persoana si contin: TVA si serviciile specificate. Suplimentul pentru copil se 
aplica la copii cu varsta de 7 ani (inclusiv) pana la 14 ani (exclusiv) pentru care nu se solicita pat 
suplimentar. Daca se solicita pat suplimentar, acesta se taxeaza cu 60 lei / noapte.  
Copii cu varsta peste 14 ani achita tariful unui loc in camera dbl., conform grila. 
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Oferta include: 
Cazare 4 zile /3 nopti in camere duble;  
mesele (inclusiv bauturile) pe perioada sejurului conform programului; petrecerile cu muzica “live”; 
acces la piscina, sauna, masa biliard, tenis de masa, sah, table; parcare gratuita, locuri de parcare 
pentru clientii hotelului. 

 
 
Facilităţi generale GRATUITE: 

Accesul la piscina de agrement cu apă termală având o temperatură între 34-36 ºC. 
Accesul la sauna 
Accesul la sala fitness. 
Parcare gratuita in limita locurilor disponibile 
Acces internet wireless, gratuit.  
 
Observaţii!! 

Facilităţile generale GRATUITE nu creează obligații contractuale şi sunt oferite în limita 

disponibilității şi pe durata programului de funcționare afişat. 

 
 

   
 
 
 


