
 

         
    PACHETE PROMOȚIONALE pentru tratamente BALNEARE COMPLETE / terapii SPA

15 OCTOMBRIE 2020 - 27 APRILIE 2021
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Pachete de cazare, masă și tratamente balneare/ recuperare, adaptate noilor norme și proceduri interne COVID, 
efectuate în regim individual, o singură persoana într-un singur cabinet, însoțită în permanență în timpul procedurilor 
de un terapeut dedicat în exclusivitate.

Cazarea se efectuează în limita a maxim 30% din capacitatea hotelului iar servirea meselor se face în intervale 
predefinite, alese la cazare, într-un restaurant cu proceduri reorganizate, ce acomodează doar 30% din întreaga 
capacitate pentru o distanțare maximă. În cazul meselor de tip open buffet vasele și tacâmurile sunt dezinfectate și 
ambalate individual în folii de plastic.

Un plus de confort este asigurat de zona de bistro în care pot fi servite ceaiuri, cafele, apă plată și aromată 
alături de snacks-uri pe întreaga durată a zilei pentru toți beneficiarii de pachete balneare sau de tratament!

Pachetele includ: programul BALNEAR/ MED sau SPA, 1 loc în cameră dublă cu sofa, demipensiune sau 
pensiune completă, TVA și taxa locală.

*Oferta specială este valabilă pentru un numar limitat de locuri;
**Ne rezervăm dreptul de a modifica tarifele de cazare, masă și servicii SPA fără o notificare în prealabil.

Oferta nu se aplică în perioada Crăciunului, a Revelionului, a Paștelui Ortodox, a vacanțelor și sărbătorilor legale.

OFERTA NU SE APLICĂ RETROACTIV PENTRU REZERVĂRILE DEJA CONFIRMATE ȘI ESTE VALABILĂ 
PENTRU SEJURURILE DIN PERIOADA 15.10.2020-27.04.2021.!

În această perioadă, cazarea în regim SINGLE se efectuează fără nici un cost suplimentar.
În limita disponibilității se oferă UPGRADE către următorul tip de cameră disponibil
(Double Room cu Sofa sau Partial Sea View Room)

PROMO! NOU!

Serviciile AQVATONIC BALNEO SPA sunt dedicate exclusiv persoanelor peste 16 ani.

NOTĂ IMPORTANTĂ – COVID-19 Update servicii indisponibile:
La momentul publicării ofertei nu sunt disponibile accesul la piscină interioară (cu scop recreativ / wellness) și accesul la facilitățile 
din zona de wellness (saune / bai cu aburi), până când vor fi emise noi decizii guvernamentale referitoare la aceste activități. În 
funcție de evoluția pandemică, dar și de diagnosticul individual al fiecărui oaspete, medicul specialist RMFB va putea înlocui 
anumite terapii dintr-o gama cu altele din game care sunt permise.



Program 1 zi la SPA și 2 nopți cazare:

completare chestionar SPA* si evaluare medicală,

1 x Circuit tonifiant AQVATONIC de 30 min sub îndrumarea unui hidro-kineto terapeut sau 1 x 
terapie baie de plante - 30 minute

1 x Terapie prin masaj cu uleiuri esențiale - 50 min

1 x Sticlă de Prosecco (la 2 persoane) ce poate fi savurata romantic în camera sau în timpul 
hidro-terapiei.

AQVATONIC ROMANCE

 

Zâmbete și servicii de calitate, camere călduroase și confortabile modernizate integral situate într-un Complex Balnear 
ridicat la standarde Europene unde terapeuți de excepție cu peste 7 ani de experiență în tratamente, vă invita la 
terapii specifice și circuite AQVATONIC unicat la noi în țară: trasee prin cele 16 zone specifice de masaje acvale, 
subacvale și cervicale la diferite temperaturi ce va vor tonifia și revitaliza toate zonele corpului.
Tratați anumite afecțiuni, bucurați-vă de terapiile SPA de relaxare, remodelează-ți silueta sau făceți-vă tonusul optând 
pentru pachetele croite special, care vă vor revigora, revitaliza și regenera mintea și trupul.

Sărbătoriți momente speciale în cuplu printr-un pachet de relaxare și răsfăț care vă încarcă simțurile!

Chestionar Spa *- formular ce conține autodescrierea stării de sanatate a oaspetelui și o declarație pe 
propria răspundere alături de chestionarul epidemiologic.
* pachet disponibil pentru cupluri.

2  N O P T I 
Demi-pensiune

455LEI
Pensiune completă

549LEI GRATUIT

Supliment single/sejur

program de 1 zi spa



AQVATONIC SPA BREAK

Beneficiază de o sesiune completă de masaje si relaxare, pentru o stare fizică și mentală de
excepție!

Chestionar Spa *- formular ce conține autodescrierea stării de sanatate a oaspetelui și o declarație 
pe propria răspundere alături de chestionarul epidemiologic.

Program 1 zi la SPA și 2 nopți cazare:

completare chestionar SPA* si evaluare medicală

1 x Circuit tonifiant AQVATONIC de 30 min sub îndrumarea unui terapeut sau 1 x terapie
relaxare - 25 min

1 x Masaj Head & Back Relief - 25 min

1 x Masaj Hot Stone sau terapie SPA la alegere - 50 min

2  N O P T I 
Demi-pensiune

496LEI
Pensiune completă

590LEI GRATUIT

Supliment single/sejur

program de 1 zi spa



AQVATONIC TIME-OUT

Oferă-ți o pauză și vino să te bucuri de briza sărată în oaza noastră de relaxare situată la 50 de metri
de valurile mării.

Chestionar Spa *- formular ce conține autodescrierea stării de sanatate a oaspetelui și o declarație pe 
propria răspundere alături de chestionarul epidemiologic.

Program 2/3 zile SPA și 3/4 nopți cazare:

completare chestionar SPA* si evaluare medicală

1 x Gomaj Oriental - 25 min sau circuit AQVATONIC tonifiant - 25 min

1/2 x Masaj de relaxare - 25 min

1 x Masaj decontracturant spate - 25 min

1/2 x Masaj scalp şi cervical - 25 min

3  N O P T I 
Demi-pensiune

597LEI
Pensiune completă

723LEI GRATUIT

Supliment single/sejur

4  N O P T I 
Demi-pensiune

820LEI
Pensiune completă

999LEI GRATUIT

Supliment single/sejur

program de 2 si 3 zile

-

 

 



AQVATONIC TECHIR ESCAPE

Beneficiază de un pachet generos de terapii de relaxare / tonifiere ce îmbină împachetările cu nămol 
de Techirghiol cu hidromasaje și masaje cervicale alese cu atenție în cadrul circuitelor AQVATONIC 
recomandate specific în urma evaluării medicale.

Chestionar Spa *- formular ce conține autodescrierea stării de sanatate a oaspetelui și o declarație pe propria 
răspundere alături de chestionarul epidemiologic.

Program 6/12 zile SPA și 7/13 nopți cazare:

completare chestionar SPA* si evaluare medicală

4 terapii pe zi:

1 x Gomaj oriental - 20 min sau 1 x Circuit AQVATONIC de recuperare - 60 min

1 x Reflexoterapie - 20 min sau 1 x terapie MED la recomandarea medicului

1 x Masaj cu nămol - 20 min sau 1 x masaj de recuperare / drenaj limfatic

1 x Sesiune de Hidro/KinetoTerapie - 20 min

7  N O P T I 
Demi-pensiune

1344LEI
Pensiune completă

1589LEI GRATUIT

Supliment single/sejur

1 3  N O P T I 
Demi-pensiune

2482LEI
Pensiune completă

2911LEI GRATUIT

Supliment single/sejur

program de 6 si 12 zile



AQVATONIC BELLISSIMA

Lasă-te învaluită într-un mousse fin de ciocolată cu Terapia Hot Chocolate și purifică-ți pielea cu un ritual de peeling
și masaj pe bază de particule de aur, cu efect de hidratare puternic antioxidant cu ajutorul terapiei Golden Corps.

Program 3 zile SPA si 4 nopți cazare:
completare chestionar SPA* si evaluare medicală

4  N O P T I 
Demi-pensiune

1177LEI
Pensiune completă

1361LEI GRATUIT

Supliment single/sejur

program de 3 zile

ZIUA 1:
1 x Terapie Marină completă cu Alge (peeling, masaj anticelulitic, împachetare, termocuverta și
masaj relaxare) - 75-90 minute 
1 x circuit AQVATONIC revitalizant 30 minute sau o terapie SPA suplimentară de 25 minute

ZIUA 2:
1 x Terapie Golden Corps (peeling, masaj anticelulitic, împachetare, termocuverta și masaj
relaxare) - 75-90 minute 
1 x circuit AQVATONIC revitalizant 30 minute sau o terapie SPA suplimentară de 25 minute

ZIUA 3:
1 x Terapie Hot Chocolate - (peeling, masaj anticelulitic, împachetare, termocuverta și
masaj relaxare) - 75-90 minute 
1 x circuit AQVATONIC revitalizant 30 minute sau o terapie SPA suplimentară de 25 minute



Pachet Balneo SPA

Program personalizat în funcție de diagnostic (terapii cu nămol, masaje, hidrotermoterapie, kinetoterapie, electro-
terapie etc), recomandări efectuat de terapeuți cu peste 10 ani de experiență în terapiile balneare.

Continut:

consultație medicală

3 terapii zilnice MED la indicațiile medicului specialist (laser /electro/ bioptron/ tens/ magneto
/ galvanice) (luni- vineri)

1x terapie cu nămol sapropelic din Lacul Techirghiol (luni - vineri)

1x circuit AQVATONIC complet de 60 minute, conform reglementărilor naționale COVID, efectuat sub 
îndrumarea unui kinetoterapeut ce include masaje subacvale cu jeturi de apă, aer sau apa-aer, masaje
cervicale și mers contra-curent (luni - duminică)

Indicatii: Afecțiuni reumatismale degenerative (osteoartrite) și inflamatorii (spondilita anchilozantă, poliartrita 
reumatoida), reumatism abarticular de părti moi (periartrite, tendinite, tenosinovite, entezite, Maladie Dupuytrene, 
etc), spondiloză, lumbago cronic, hernia de disc etc.

7  N O P T I 
Demi-pensiune

1519LEI
Pensiune completă

1764LEI GRATUIT

Supliment single/sejur

1 3  N O P T I 
Demi-pensiune

2572LEI
Pensiune completă

3001LEI GRATUIT

Supliment single/sejur

1 9  N O P T I 
Demi-pensiune

3811LEI
Pensiune completă

4438LEI GRATUIT

Supliment single/sejur

program 5, 10 si 15 zile



Pachet Balneo SPA +

Cel mai complex program personalizat în funcție de diagnostic (terapii cu nămol, masaje, hidrotermoterapie, 
kinetoterapie, electroterapie, etc), recomandări efectuat de terapeuți cu peste 10 ani de experiență în terapiile 
balneare.

Continut:

consultație medicală

3 terapii zilnice MED la indicațiile medicului specialist (laser /electro/ bioptron/ tens/ magneto /
galvanice) (luni- vineri)

1 x terapie cu nămol sapropelic din Lacul Techirghiol (luni - vineri)

1 x terapie suplimentară cu masaj terapeutic/ nămol la recomandarea medicului

1 x circuit AQVATONIC complet de 60 minute, conform reglementărilor naționale COVID, efectuat 
sub îndrumarea unui kinetoterapeut ce include masaje subacvale cu jeturi de apă, aer sau apa-aer, 
masaje cervicale și mers contra-curent (luni - duminică)

Indicatii: Afecțiuni reumatismale degenerative și inflamatorii, lumbago cronic, hernia de disc, afectiuni neurologice 
periferice și centrale, recuperare posttraumatica și postchirurgicala, osteoporoza, hipertensiune arterială forme ușoare 
sau medii, tulburări circulatorii periferice, arteriale și venolimfatice, afecțiuni ginecologice inflamatorii cronice, sterilitate 
secundară, afecțiuni dermatologice (psoriazis, neurodermite, acnee) afectiuni ORL, afecțiuni respiratorii.

7  N O P T I 
Demi-pensiune

1669LEI
Pensiune completă

1914LEI GRATUIT

Supliment single/sejur

1 3  N O P T I 
Demi-pensiune

2872LEI
Pensiune completă

3301LEI GRATUIT

Supliment single/sejur

1 9  N O P T I 
Demi-pensiune

4261LEI
Pensiune completă

4888LEI GRATUIT

Supliment single/sejur

program 5, 10 si 15 zile



Ofertă de cazare 15 Octombrie 2020 - 27 Mai 2021

Tip Cameră Octombrie 2020 - Aprilie 2021 Aprilie - Mai 2021

Double Room with Sofa 145LEI 160LEI 160LEI 180LEI

Single 75LEI 80LEI 80LEI 90LEI

Single 80LEI 95LEI 90LEI 100LEI

160LEI 185LEI 180LEI 200LEIPartial View Room with Sofa

Superior Partial Sea View Room 185LEI 210LEI 200LEI 220LEI

Small Triple Room / Twin Room 185LEI 210LEI 200LEI 220LEI

SERVICII CAZARE /LEI/CAMERĂ /NOAPTE

!
Notă importantă: În cazul diagnosticelor ce cuprind una sau mai multe dintre afecțiunile enumerate mai jos, 
există posibilitatea ca în urma consultației medicale, medicul de recuperare și balneologie sa recomande 
efectuarea niciunei terapii sau neefectuarea terapiilor dintr-o anumită gama și înlocuirea acestora cu altele 
aparținând unei game care sa nu fie contraindicată în afecțiunile respective.

Lista de afecțiuni este următoarea: hipertensiune arterială, angină pectorală, stări după accidente vasculare cerebrale, 
infarct miocardic, tulburări de ritm cardiac, insuficientă cardiacă, tromboflebita, fibromuterin, chistovarian, tuberculoza 
pulmonara, faza acută a oricărei boli infecto-contagioase, boli venerice, tumori maligne, stări hemoragice repetate, sarcină, 
epilepsie și tulburări psihice, bolile hematologice, parazitoze, toxicomanii, narcomanii, alcoolism și altele.

 MIC DEJUN 30LEI / ADULT

DEMIPENSIUNE (MIC DEJUN ȘI CINĂ) 85LEI / ADULT

PENSIUNE COMPLETA 135LEI / ADULT

SERVICII DE MASĂ:

● Copiii sub 3 ani neimpliniți beneficiază de cazare în mod GRATUIT și în limita disponibilității de un pătuț special ce 
poate fi adaptat deasupra biroului din camerele Mezanin
● Copiii de la 3 la 7 ani inclusiv beneficiază de cazare în mod GRATUIT și discount de 50% pentru servicii de masă 
din tariful pentru adulți. Fără pat suplimentar. Pot fi acomodați pe sofa disponibilă în camerele care dispun de această 
facilitate.
● Copiii de la 7 la 13 ani inclusiv beneficiază de cazare în mod GRATUIT și discount de 25% pentru servicii de masă 
din tariful pentru adulți. Fără pat suplimentar. Pot fi acomodați pe sofa disponibilă în camerele care dispun de această 
facilitate.

FACILITĂȚI:

Tarifele de cazare includ TVA.
Tarifele nu sunt valabile în perioada Crăciunului a Revelionului, a Paștelui Ortodox, a vacanțelor și sărbătorilor legale.

Tratamentele sunt individualizate și locurile limitate, motiv pentru care te încurajăm să achiziționezi din timp pachetele 
promoționale. Detalii și rezervări pe www.complexsteauademare.ro, email: contact@aqvatonic.ro sau la telefon
0341.447.555.


