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HOTEL PARC*** 
CONFERENCE & SPA 

 

“O SĂPTĂMÂNA LA BUZIAŞ” 

930 lei/ persoană/pachet  
 

Oferta este valabilă în perioada  10 MARTIE – 15 DECEMBRIE  2017 

 
CAZARE CU PENSIUNE COMPLETA, din care: 

 
 CAZARE in CAM. DUBLA/SINGLE…………………………………………….…..….…… 6 ZILE 
 MIC DEJUN BUFET…………………………………….……………………...……………..6 ZILE 
 PENSIUNE COMPLETA (meniu fix sau fisa in cont)………………………..…………….6 ZILE 
 TRATAMENT………………………….…..……………………….….............................……6 ZILE 

 
 PENTRU CONSULTAŢIA MEDICALĂ  TREBUIE  PREZENTAT  BILET  DE TRIMITERE  DE 

LA MEDICUL DE FAMILIE. 
 GRUPE  DE AFECŢIUNI CE SE POT TRATA: cardiovasculare, digestive, circulatorii, 

neurologice. 
 

MENŢIUNI: 
 Zilele de intrare sunt duminica sau luni dimineaţa pentru a avea continuitate la 

procedurile de tratament. 
 Pachetul de servicii poate fi oferit şi pentru 12,  respectiv 18 zile. 
 Solicitările se confirmă în limita locurilor disponibile. 
 Baza de tratament pune la dispoziţie (contra cost si cu recomandarea medicului): jacuzzi, 

duş subacval, hidroterapie, masaj terapeutic, de relaxare, de tonifiere, kinetoterapie, 
saună, fizioterapie, haloterapie, aplicaţii locale cu ceară de albine, terapie manuală, drenaj 
limfatic, băi galvanice. 

 Oferim pachetul şi în regim de single. VALOARE PACHET  1230 lei. 
 La cerere putem oferi pachetul în regim de  demipensiune. Valoare pachet 795 lei, 

respectiv 1095 lei în regim de single. 
 Oferim pachetul pentru cazare cu mic dejun inclus şi  tratament la tariful de 660 

lei/persoană,   respectiv  960 lei  în regim de single. 
 ACCES IN CENTRUL SPA AL HOTELULUI (piscina, jacuzzi, sauna, sala fitness)se va face 

contra cost. 
 Pentru informaţii suplimentare şi rezervări: 

- Telefon recepţie hotel  0256.321.320  sau  0758.035.753  
- Fax: 0256.321.923  
- E- mail: hotelparc@buzias.ro, rezervari@buzias.ro 
- www.buzias.ro 
- Facebook: Hotel Parc Buzias 
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