
Zambete si servicii de calitate, camere calduroase si confortabile**, cel mai modern Balneo SPA de pe 
litoral, terapeuti de exceptie cu peste 7 ani de experienta in tratamente MED, un bazin 
AQVATONIC unicat in Europa de Est ce incorporeaza 16 zone specifice de masaj acval si subacval ce iti 
vor tonifia si revitaliza toate zonele corpului, tratamente cu namol sapropelic din Lacul Techirghiol, o 
salina cu sare de Himalaya, o baie cu aburi si saune uscate sau cu infrarosii, o sala de kineto terapie si 
11 cabinete de tratament alaturi de o zona de relaxare cu simulatoare auto, air hockey, biliard, 
ping-pong sau jocuri de societate, vei regasi in toate pachetele de Craciun si Revelion de la 
AQVATONIC Hotel - Steaua de Mare lansate.

A
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VATONIC med
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P a c h e t e  S P E C I  A L  E  D E  C R A C I  U N  S I  R E V  E L I  O N 
valabile in perioada 22-26.Dec 2017 si 29.Dec -2 Ian 2018

I N  F O

Toate pachetele includ accesul la AQVATONIC BALNEO SPA, 1 loc in camera dubla, pensiune completa sau 
demipensiune, bonus SPA, cina festiva, formatie live, momente artistice, TVA si taxa locala.
Tarifele sunt orientative si pot fi modificate fara notificare prealabila. Tarifele actualizate le gasiti online la www.rezervari.complexsteauademare.ro



Crăciun 2017

Pachetul include:

Vă invităm să descoperiți pachetul promoțional de Crăciun Steaua de Mare și să celebrați unul dintre cele mai frumoase 
momente din an într-un spațiu modern și plăcut, printr-o serie de evenimente și spectacole speciale pentru întreaga familie!

Oferiti-va o pauza in care sa va incarcati bateriile si sa va bucurati de un timp de calitate petrecut impreuna, intr-un cadru 
intim, invaluiti de arome exotice, care vor alunga stresul de peste zi si vor reda liniste si bucurie mintii si trupului.

- Moment Tradițional cu pomana porcului servită în stil tradițional la foc/grătar în gradina 
interioară  (gustarile pot fi servite si în restaurantul interior) alaturi de țuică, vin fiert și 
băuturi răcoritoare. 

- Spectacol tradițional dedicat celor mici, inițiat la lăsarea intunericului. Spectacolul va suprinde 
mai  multe momente artistice cu actori, colinde, povești și teatru de păpuși.
- Moment spectaculos cu sosirea lui Moș Crăciun de la înălțime într-o coregrafie ce cuprinde și 
un  alpinist pregătit special
- Înmânarea cadourilor pentru toți copiii, în prezența lui Moș Crăciun și a spiridușilor lui
- Cină festivă de Crăciun în sistem open buffet.
- Prânz festiv în sistem open buffet pe data de 25 Decembrie
- Pensiune Completa (PC) / Demi-Pensiune (DP) si SPA bonus conform detaliilor de la finalul brosurii.

SEJURURI CU 4 NOPȚI DE CAZARE, OPEN BUFFET, TRATAMENTE SPA ȘI MOMENTE 
ARTISTICE DEDICATE GRUPURILOR DE PRIETENI ȘI FAMILIILOR CU COPII.

Cadourile sunt oferite în mod gratuit, în functie de sex si vârsta, tuturor copiilor sub 14 ani. Supliment SINGLE: 150 RON/zi

Tarife copii (fara pat suplimentar): 0-2 ani GRATIS, 3-7 ani 40 RON/zi DP / 60 RON/zi PC, 8-14 ani 60 RON/zi DP/ 90 RON/zi PC. 

Discount 10% pentru plata integrala in sistem nerambursabil pâna la 15.11.2017

S E J U  R  3  NO  P  Ț I

Premium Room Mezanin

S E J U  R  4  NO  P  Ț  I

 © Petrecere Craciun 2015  © Petrecere Craciun 2016  © Petrecere Craciun 2014  © Petrecere Craciun 2013 

623 RON

Premium Partial SEA VIEW Room with Sofa 

PC / persDP / pers

690 RON

758 RON

825 RON

787 RON

PC / persDP / pers

877 RON

963 RON

1053 RON



Revelion 2018
Vă invităm să descoperiți pachetul promoțional de Revelion 2018 Steaua de Mare și să sărbătoriți trecerea dintre ani într-
un spațiu modern și plăcut, pe litoralul românesc, printr-o serie de evenimente și spectacole memorabile!

Pachetul Include:
Cină tradițională românească în sistem open buffet si Moment Special cu pomana porcului servită în stil 
tradițional la foc/grătar în grădina interioară alături de țuică, vin fiert și băuturi răcoritoare - 30 Decembrie

Momente artistice. 
Open buffet
Băuturi alcoolice (vin alb, roșu, rose, bere, cocktail-uri și  băuturi spirtoase). O sticlă de șampanie pentru 
fiecare cameră la miezul noptii.
DJ  și  Band Live

Brunch festiv în data de 1 ianuarie 
Momente artistice cu colindatori
Terapii si masaje subacvale, clase de AqvaGYM si SPA bonus conform detaliilor de la finalul brosurii.

- momente de relaxare într-o atmosferă specială creată de DJ, masina de fum/spuma si iluminatul led 
subacval din bazinul AQVATONIC, masaje subacvale și jeturi de relaxare sincronizate cu momentele 
speciale din bazin
- Pensiune Completa (PC) sau Demi-Pensiune (DP) si băuturi răcoritoare

SEJURURI CU 4 NOPȚI DE CAZARE, OPEN BUFFET, TRATAMENTE SPA, CINĂ FESTIVĂ ȘI 
MOMENTE ARTISTICE DEDICATE CUPLURILOR ȘI GRUPURILOR DE PRIETENI

CINA FESTIVĂ ȘI PETRECERE BAL MASCAT ÎN NOAPTEA DE REVELION

AQVATONIC SPECIAL NIGHT - ADULTS ONLY 1.IANUARIE.2018

www.complexsteauademare.ro

 © Tibi Scobiola , Petrecere  2013 © Eveniment privat 2016  © Terapie Romance  © Masaje Cervicale @ AQVATONIC

Tarife copii (fara pat suplimentar): 0-2 ani GRATIS, 3-7 ani 200 RON +  40 RON/zi DP / 60 RON/zi PC, 8-14 ani 300 RON + 60 RON/zi DP/ 90 RON/zi PC. 
Supliment SINGLE: 250 RON/zi

Discount 10% pentru plata integrala in sistem nerambursabil pâna la 15.11.2017

S E J U  R  3  NO  P  Ț I

Premium Double Room Mezanin

S E J U  R  4  NO  P  Ț  I

1118 RON

Premium Partial SEA VIEW Room with Sofa 

PC / persDP / pers

1260 RON

1343 RON

1485 RON

1359 RON

PC / persDP / pers

1548 RON

1631 RON

1821 RON

Double Room Meduza 998 RON 1223 RON 1239 RON 1511 RON



Servicii incluse 
Alte servicii incluse în pachetele speciale de Crăciun și Revelion:

Alte detalii referitoare la mese și cazare:

o O terapie Sensorial Relaxing Massage, Deep Tissue Massage sau Head & Back Relief, la
alegere pentru fiecare adult (numai pentru pachetele de 4 nopti cu pensiune completă) - 25 MINUTE

o Sesiuni de Masaje subacvale în bazinul AQVATONIC unicat sub îndrumarea unui terapeut
specializat - 30-45 MINUTE

o Sesiuni zilnice de AQVA Zumba efectuate de un kinetoterapeut - 50 MINUTE

o Sesiuni zilnice de Wellness în zona de salina, baie cu aburi, saune și dușuri scoțiene  - 45-60 MINUTE

• TERAPII AQVATONIC BALNEO SPA

• ACCES ÎN ZONELE AQVATONIC, WELLNESS ȘI FITNESS PERMANENT PE DURATA ÎNTREGULUI SEJUR

• ACCES GRATUIT ÎN ZONA DE FUN LA SIMULATOARELE AUTO, MESELE DE BILIARD, AIR HOCKEY, PING PONG,
DARTS, PINBALL SAU LA JOCURILE DE SOCIETATE

• WIFI GRATUIT

• PARCARE GRATUITĂ LA LOCAȚIE

*toate pachetele lansate sunt în sistem pensiune completă sau demipensiune cu mic dejun în sistem bufet suedez
si masa/brunch in sistem open buffet. Se intra cu cina si se iese cu mic dejun.

*toate mesele includ apă și băuturi răcoritoare
*băuturile alcoolice se plătesc extra cu excepția celor incluse la bufetul tradițional din 24 Decembrie respectiv la
cina festivă din 31 decembrie.

În limita disponibilității, se poate oferi un pătuț special pentru copii cu varsta cuprinsă între 0-3 ani, adaptabil deasupra 
biroului din camerele mezanin.
În limita disponibilității, anumite camere de la etajele 1- 3 beneficiază de o sofa de 140x60 cm ce poate acomoda un copil. 
Camerele de la mezanin pot acomoda un maxim de 2 adulți și 1 copil, iar unele camere de la etajele 1 și 2 pot acomoda maxim 
2 adulți și 2 copii.

*TOATE CAMERELE AQVATONIC HOTEL - STEAUA DE MARE, AU FOST MODERNIZATE INTR-UN STIL CONTEMPORAN,
IN ANUL 2016 SI DISPUN DE LCD SMART TV 42”, WIFI, ESSPRESOR DE CAFEA, MINIBAR ALIMENTAT ZILNIC, FIER DE 
CALCAT, USCATOR, INCALZIRE SI AC
Detalii si rezervari pe www.complexsteauademare.ro, email: contact@aqvatonic.ro sau la telefon 0341.447.555.

 © Bufet Festiv  2015 

 © Camera Mezanin




