
 

         
    

PACHET SPECIAL pentru Revelion
28 Decembrie 2020 - 02 Ianuarie 2021A

Q
V

AT
ONIC - balneo

 SPA

 
Vă invităm să descoperiți pachetul promoțional de Revelion 2021 AQVATONIC – Steaua de Mare 
și să sărbătoriți trecerea dintre ani într-un spațiu modern și plăcut, pe litoralul românesc!

Zambete si servicii de calitate, camere calduroase si confortabile**, cel mai modern Balneo SPA de pe 

salina cu 
sare de Himalaya, o baie cu aburi si saune uscate sau cu infrarosii, o sala de kineto terapie si 

 
PACHETE CU 2/5 NOPȚI DE CAZARE, DEMIPENSIUNE / PENSIUNE COMPLETĂ ÎN SISTEM OPEN 
BUFFET, CINĂ FESTIVĂ DE REVELION, MOMENTE ARTISTICE, TERAPII SPA ȘI CURE BALNEARE!



!

Pachete adaptate noilor norme și proceduri interne COVID: 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.

 

Momente artistice
Open Buffet
Băuturi răcoritoare și băuturi alcoolice (vin alb, roșu, roze, bere,
cooktail-uri și băuturi spirtoase)
Band Live
Late Breakfast în data de 1 ianuarie

CINĂ FESTIVĂ
DE REVELION

Circuit Balnear Aqvatonic (ședintă de 120 minute). Terapia se efectuează sub 
îndrumarea unui kinetoterapeut după evaluarea medicului centrului și include un 
traseu complet AQVATONIC cu masaje subacvale cu jeturi de apă, aer sau 
apă-aer, masaje cervicale și mers contra-curent. Pachetul este valabil pentru 
persoanele peste 18 ani.

CIRCUIT BALNEAR
AQVATONIC

*Formular ce conține autodescrierea stării de sănătate a oaspetelui și o declarație 
pe propria răspundere, alături de chestionarul epidemiologic, urmate de o
evaluare medicală.

CHESTIONAR SPA* 
ȘI EVALUARE
MEDICALĂ.  

PACHETUL INCLUDE:
Pachetul este valabil în perioada 28.12.2020-02.01.2021 și include 1 loc în cameră dublă cu demipensiune 
(mic dejun si cină) sau pensiune completă (mic dejun, prânz și cină) în sistem open buffet.

Acces GRATUIT la zona Bistro special amenajată cu băuturi răcoritoare, cafea și apă pe întreaga durată a 
pachetului.

discount pentru procedurile SPA achiziționate suplimentar, în funcție de disponibilitate.10% 



SEJUR 2 NOPȚI + 1 NOAPTE DE CAZARE GRATIS

DEMIPENSIUNE   

Double Room with Sofa  

 *Fără pat suplimentar

Adulți 

599LEI
750LEI

Copii 0-2 ani*

Gratis 

Copii 3 – 6 ani* 

50LEI / ZI

Copii 7 – 12 ani*

70LEI / ZI

PENSIUNE
COMPLETĂ  699LEI

850LEI

Gratis 82LEI / ZI 124LEI / ZI
persoana

persoana

BONUS: 1 NOAPTE DE CAZARE GRATIS (29.12.2020 sau 01.01.2021) pentru pachetele 
achitate până la 15 Decembrie 2020. Mesele și serviciile suplimentare pentru această 
noapte se achiziționează separat.

SEJUR 5 NOPȚI 

DEMIPENSIUNE   

Double Room with Sofa  Adulți 

 1199LEI
1450LEI

Copii 0-2 ani*

Gratis 

Copii 3 – 6 ani* 

50LEI / ZI

Copii 7 – 12 ani*

70LEI / ZI

PENSIUNE
COMPLETĂ   1449LEI

1700LEI

Gratis 82LEI / ZI 124LEI / ZI

 *Fără pat suplimentar

persoana

persoana

BONUS:  1 TERAPIE SPA DE RELAXARE (25 minute)/adult/sejur pentru sejururile de
5 nopți GRATUIT.



 

TARIFELE CU DISCOUNT sunt valabile pentru sejururile plătite integral până la data de 15 decembrie 2020.

Upgrade GRATUIT de la tipul de camera Double Room with Sofa la tipul de cameră Double 
Room Partial Sea View.

Primul copil cu vârsta de până la 12 ani beneficiază de cazare și masă în mod gratuit. Fără pat 
suplimentar. 

Copiii pot fi acomodați în camere tip Single ce sunt oferite fără cost suplimentar.

SPECIAL pentru sejururile achitate integral până la data de 15 Decembrie 2020 se oferă:

*Toate pachetele lansate sunt in sistem demipensiune  (mic dejun și cină ) sau pensiune completă 
(mic dejun, prânz și cină) în sistem open buffet cu diferite seri tematice (meniu portughez / asiatic / 
italian).

*Toate mesele includ apă și băuturi răcoritoare din gama Pepsi Cola / Prigat. Băuturile alcoolice se 
plătesc extra cu excepția celor de la cina festivă din 31 decembrie care sunt incluse în pachet

*Dress code: Elegant / Chic – obligatoriu la Cina Festivă de Revelion.

Alte detalii referitoare la mese și cazare: 

FACILITĂȚI COPII:

Copiii sub 3 ani neîmplinți beneficiază de cazare în mod GRATUIT în limita disponibilității.

Copiii de la 3 la 12 ani inclusiv beneficiază de cazare în mod GRATUIT și achită serviciile de 
masă conform ofertei. Fară pat suplimentar. Pot fi acomodați pe sofa disponibilă în camerele 
care dispun de această facilitate.



 

!

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 / băi cu aburi), până când nu vor fi emise 
noi decizii guvernamentale referitoare la aceste activități. Traseul AQVATONIC este permis numai în 
cadrul terapiilor balneare, cu norme stricte ce asigură o suprafață de minim 12 mp de apă pentru 
fiecare persoană ce efectuează terapia. În funcție de evoluția pandemică, dar și de diagnosticul individ-
ual al fiecărui oaspete, medicul specialist RMFB va putea înlocui anumite terapii dintr-o gamă cu altele 
din game care sunt permise.

!

Tratamentele sunt individualizate și locurile limitate. Te încurajăm să achiziționezi din timp pachetul 
special.
Ne rezervăm dreptul de a modifica tarifele de cazare, masă și servicii SPA fără o notificare în prealabil.

Politică de rezervare: Este necesar un avans minim reprezentând contravaloarea unei nopti de cazare la 
momentul rezervării ce va fi rambursat pentru orice anulare cu minim 3 zile înainte de data de sosire.

Serviciile AQVATONIC BALNEO SPA sunt dedicate exclusiv persoanelor peste 18 ani.

Politică de anulare: Pentru anularea cu minim 3 zile înainte de data de sosire indiferent de motivul anulării 
(restricții impuse de autorități / carantină / probleme de sănătate datorate SARS-CoV-2) sumele achitate se 
vor restitui sau reprograma, în funcție de solicitarea oaspeților. 

În funcție de condițiile legate de evoluția pandemiei SARS-CoV-2 organizatorul își rezervă dreptul de a anula 
pachetele cu minim 3 zile înainte de desfășurarea evenimentelor și rambursarea completă a sumelor achi-
tate.

Detalii și rezervări pe www.complexsteauademare.ro, email: contact@aqvatonic.ro sau la 
telefon 0341.447.555.

SERVICII
SUPLIMENTARE:

Prânz

Traseu AQVATONIC suplimentar (acces 60 minute)

60LEI /adult

65LEI /adult

(sunt incluse apă plată/minerală și băuturile răcoritoare)


