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PACHET SPECIAL pentru Sfântul Andrei și 1 Decembrie

27 Noiembrie - 1 Decembrie 2020

1 NOAPTE GRATUITĂ + terapii SPA/ balneare incluse!

I N FO

Pachet valabil în perioada 27.11- 01.12.2020, ce include 1 loc în cameră dublă/ single (fără extra
cost), demipensiune (mic dejun și cină), cină cu bufet festiv, momente tradiționale, terapii SPA sau
balneare, TVA și taxa locală.

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!

D E R E Ț I NUT :

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.

Sfântul Andrei & 1 Decembrie
Sărbătoriți și vă odihniți cu ocazia sărbătorii Sfântul Andrei și a Zilei Naționale a României, la AQVATONIC
BALNEO SPA & Hotel - Steaua de Mare unde vă așteptăm cu un pachet complet adaptat pentru întreaga
familie.
Oferiți-vă o pauză în care să vă încărcați bateriile și să vă bucurați de un timp de calitate petrecut în familie,
celebrând Ziua Națională a României într-un cadru modern, prietenos, sigur și confortabil. Beneficiați de
circuite Aqvatonic sau terapii SPA care vă vor reda liniștea și vă vor revitaliza corpul și mintea.

PACHET SPECIAL CU 3 NOPȚI DE CAZARE, DEMIPENSIUNE, TERAPII SPA
SAU CURE BALNEARE, MOMENTE SPECIALE ȘI O NOAPTE DE CAZARE GRATUITĂ* !
Pachetul include:
Moment SPECIAL cu mâncare românească servită în stil tradițional, alături de țuică, vin fiert și
băuturi răcoritoare;
Cină festivă tip open buffet - Luni 30 Noiembrie, cu băuturi răcoritoare și alcoolice incluse;
Mic Dejun și Cină servite în sistem Open Bufet, cu băuturi răcoritoare incluse;
Late Breakfast & Checkout - Marți 1 Decembrie;
Momente cu muzică live;
BONUS SPA:
2 x circuit AQVATONIC complet: terapie balneară individualizată, efectuată de terapeutul care
vă va asista prin zonele de masaje subacvale și cervicale, cu diferite nivele de intensitate, secțiuni
de mers contracurent sau masaje subacvale în alveolele dinamice sau 1x terapie SPA de relaxare
(50 minute) la alegere (masaj de relaxare, drenaj limfatic, head & back relief sau terapie masaj în
cuplu)
DISCOUNT 10% la procedurile SPA achiziționate suplimentar, în funcție de disponibilitate
(recomandăm programarea acestora din timp)
Chestionar Spa** si evaluare medicală

Sejur

Double Room
with Sofa

Partial Sea View
Room with Sofa

Superior Partial Sea
View Room with Sofa

Apartament***

3 NOPȚI PACHET SPECIAL +
1 NOAPTE DE CAZARE GRATIS*

645LEI
599LEI

750LEI
699LEI

822LEI
764LEI

954LEI
887LEI

7%

discount pentru sejururile achitate integral până la 16 noiembrie 2020, în limita primelor
30 de pachete

*Este oferită o noapte de cazare în mod gratuit, ce poate fi aleasă la începutul sau finalul sejurului de 3 zile. Mesele și
serviciile suplimentare pentru această noapte se achiziționează separat.
**Formular ce conține autodescrierea stării de sănătate a oaspetelui și o declarație pe propria răspundere, alături de
chestionarul epidemiologic, urmate de o evaluare medicală.
*** În apartamente este obligatorie cazarea a minim 2 persoane adulte.
FACILITĂȚI COPII:

● 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 sau în camerele tip SINGLE ce sunt oferite fără cost suplimentar;
● 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 sau în camerele tip SINGLE ce sunt oferite fără cost suplimentar.

!
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 individual al
fiecărui oaspete, medicul specialist RMFB va putea înlocui anumite terapii dintr-o gamă cu altele din game
care sunt permise.
Politică de rezervare: Este necesar un avans de minim 25% la momentul rezervării, ce va fi rambursat pentru orice
anulare cu minim 5 zile înainte de data de sosire. Pentru rezervările achitate integral până la data de 16 noiembrie
2020, în sistem nerambursabil cu date flexibile, se acordă un discount suplimentar de 7% (nu se rambursează, dar
se păstrează valoarea achitată și se poate reprograma sejurul în următoarele 12 luni, plătindu-se doar diferența
pentru tarife/servicii suplimentare, dacă este cazul)

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

SERVICII
SUPLIMENTARE:

PRÂNZ
(sunt incluse apă plată/minerală, bere, vin și băuturile răcoritoare)

60LEI / ADULT

TRASEU AQVATONIC SUPLIMENTAR (ACCES 60 MINUTE)

65LEI / ADULT

!
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.

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

