
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PACHETUL INCLUDE URMĂTOARELE SERVICII: 

Cazare în regim double/single:.……………………………………...........................................................................4 ZILE 
Mic dejun, dejun și cină:.........................................................................................................................................4 ZILE 

• Pachet cu pensiune completă: cină – miercuri | mic dejun, dejun și cină - joi, vineri, sâmbătă | mic dejun – duminică. 

• Pachet cu demipensiune: cină – miercuri | mic dejun și la alegere dejun sau cină - joi, vineri, sâmbătă | mic dejun 
duminică. 

• Pachet cu mic dejun: mic dejun - joi, vineri, sâmbătă și duminică. 
Acces în centrul SPA (piscină, saună, jacuzzi, sală fitness) în limita programului de funcționare. 

 
MENŢIUNI: 

Ziua de check-in este Miercuri  începând cu orele 1600, iar ziua de check-out este Duminică până în orele 1200. 
Solicitările se confirmă în limita locurilor disponibile. 
Copiii au loc gratuit în cameră și de asemenea acces gratuit în Centrul SPA sub supravegherea părinților. 
Notă: Mesele copiilor se vor achita suplimentar, părinții pot solicita informații aferente costurilor. 

 
PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE ŞI REZERVĂRI: 

Complex Hotelier Phoenix**** 
Tel: 0256.321.720 / 0755.080.095  E- mail: hotelphoenix@buzias.ro 

 
Complex Hotelier Parc*** 
Tel: 0256.321.320 / 0758.035.753  E- mail: hotelparc@buzias.ro 
 

IMPORTANT ! În situația în care turiștii solicită  întreruperea sejurului din motive personale, valoarea pachetului 

sau diferența de bani pentru zilele întrerupte nu pot fi returnate.                           

TIP PACHET 

COMPLEX HOTELIER 

PHOENIX 

**** 

COMPLEX HOTELIER 

PARC 

*** 

Pachete cu pensiune completă 
cazare în regim double 

645 lei 
persoană/pachet 

565 lei 
persoană/pachet 

Pachete cu pensiune completă 
cazare în regim single 

725 lei 
persoană/pachet 

645 lei 
persoană/pachet 

Pachete cu demipensiune 
cazare în regim double 

555 lei 
persoană/pachet 

475 lei 
persoană/pachet 

Pachete cu demipensiune 
cazare în regim single 

635 lei 
persoană/pachet 

555 lei 
persoană/pachet 

Pachete cu mic dejun 
cazare în regim double 

400 lei 
persoană/pachet 

320 lei 
persoană/pachet 

Pachete cu mic dejun 
cazare în regim single 

480 lei 
persoană/pachet 

400 lei 
persoană/pachet 

CAZARE LA 4 STELE CU PREŢ DE 3 STELE ȘI CAZARE LA 3 STELE CU 
PREȚ DE 2 STELE 
29.11.2017 – 03.12.2017 

1 DECEMBRIE LA BUZIAŞ – MINIVACANŢĂ, 4 NOPŢI CAZARE 

www.buzias.ro 

S.C. Tratament Balnear Buziaș S.A. 


