OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE
Vouchere de vacanță Edenred

Edenred este inventatorul Ticket Restaurant®, lider mondial și furnizor de soluții globale pentru companii.
Cu o experiență internațională de peste 50 de ani în domeniul tichetelor și cardurilor preplătite pentru companii,
Edenred deservește peste 770 000 companii – client, în peste 45 de țări, din întreaga lume.
Edenred este compania cu cea mai bogată și lungă experiență în domeniul emiterii tichetelor de masă, cadou, de
vacanță din România, ca de altfel şi prima companie autorizată de Ministerul Finanțelor Publice care a emis
vouchere de vacanță pe card.
Evoluția companiei, reflectată de creşterea continuă a numărului de clienți și de comercianți parteneri, se datorează
angajamentului asumat de Edenred de a concepe soluții inovatoare care îmbunătățesc eficiența organizațiilor și
cresc puterea de cumpărare a beneficiarilor.
În România, peste 35 000 de companii folosesc tichetele emise de Edenred, pentru a-i recompensa, motiva şi fideliza
pe cei 1 500 000 de salariați ai lor.
Soluțiile EDENRED ROMÂNIA:
 Vouchere de vacanță Edenred pe suport hârtie - din 2009

 Vouchere de vacanță Edenred pe suport card – din 2017










Tichete de masă Ticket Restaurant® pe hârtie - din 1999
Tichete de masă Ticket Restaurant® pe card - din 2015
Tichete de cadouri Edenred - din 2003
Cardurile de cadouri Edenred - din 2010
Soluția de gestionare a cheltuielilor de afaceri Spendeo by Edenred - din 2016
Tichete sociale Edenred - din noiembrie 2004
Tichete sociale pentru grădiniță Edenred- din 2016
Tichete de creșă Edenred- din iunie 2006

Avem plăcerea de a vă prezenta oferta noastră pentru serviciile de emitere şi livrare a voucherelor de vacanță
Edenred, în baza Ordonanței de Urgență nr.8/2009.
OFERTĂ SPECIALĂ PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE pentru emiterea şi livrarea voucherelor de vacanță în condiții de
maximă securitate este de 0, 01 LEI / CONTRACT cu 100% DISCOUNT. Mai jos găsiți detaliile legate de toate serviciile
Edenred oferite în acest preț.

Edenred Romania

Calea Serban Voda 133, sector 4, Bucuresti 040205

www.edenred.ro

Oferta specială pentru Instituțiile Publice include:

A. PACHET PERSONALIZAT OFERIT FĂRĂ COSTURI pentru instituția dumneavoastră

 Vouchere de vacanță pe suport card sau în carnete
Cardul cu vouchere de vacanță: distribuirea cardurilor catre salariații dumneavoastră este extrem de simplă, iar
ulterior încărcarea lor se face prin câteva clickuri. Fiecare card este ambalat într-un plic distinct, cu informațiile
fiecărui beneficiar. Beneficiarii voucherelor de vacanță pe card Edenred vor găsi în plic o scrisoare de însoțire cu
instrucțiunile de utilizare şi codul de activare a cardului, alături de un pliant cu unitățile partenere Edenred.
Cardurile permit plăți fracționate, inclusiv Contactless.
Carnetele de vouchere pe suport de hârtie sunt o modalitate elegantă şi eficientă de prezentare a voucherelor de
vacanță. Acestea vă asigură o gestionare mai ușoară a voucherelor și a necesarului comandat, precum și o distribuție
rapidă a voucherelor către beneficiari.
Voucherele vacanță au valoarea nominală de 50 sau 100 lei și sunt grupate în carnete, astfel încât fiecare persoană
să primească contravaloarea sumei de 1 450 lei.
 Personalizarea voucherelor cu numele și prenumele beneficiarului
Voucherele pe suport de hârtie sau card se vor personaliza cu datele beneficiarului, așa cum se va solicita în
comanda transmisă către Edenred România SRL.
Ordonanța de Urgență nr.8/2009 prevede că voucherele de vacanță care urmează a fi acordate salariaților vor
conține în mod obligatoriu spațiul pentru personalizarea cu nume, prenume salariat, numele instituției client, CF şi
RC.
Edenred România SRL se obligă să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate de la beneficiari,
cu scopul de a emite voucherele de vacanță.
 Imprimarea voucherelor de vacanță cu următoarele elemente obligatorii:


Seria numerică într-o ordine crescătoare, corespunzătoare numărului de vouchere de vacanță
comandat în baza contractului de achiziționare a voucherelor de vacanță;
 Datele societății noastre care cuprind: denumirea, sediul, numărul de înregistrare la Oficiul Registrul
Comerțului și codul unic de înregistrare;
 Angajatorul și datele sale de înregistrare;
 Datele beneficiarului: nume, prenume, cod numeric personal ale beneficiarului care este îndreptățit să
utilizeze voucherul de vacanță;
 Valoarea nominală a voucherului de vacanță, în cifre și litere, care este înscrisă de angajator în comanda
transmisă către Edenred România SRL;
 Spațiul destinat înscrierii perioadei în care a fost utilizat, locația și ștampila unității afiliate;
 lnterdicția unității afiliate de a plăti diferența de bani dintre valoarea voucherului de vacanță și valoarea
pachetului de servicii catre utilizatorii voucherelor de vacanță;
 Perioada de valabilitate a utilizării voucherului de vacanță: luna și anul emiterii și luna și anul expirării;
 lnterdicția de a utiliza voucherul de vacanță în alte locuri decât în unitățile afiliate;
 Elementele de identitate vizuală a brandului de turism al României.
La tipărirea voucherelor, folosim cele mai noi tehnologii create să împiedice falsificarea acestora: elemente de
siguranţă multiple (hârtie, cerneluri, rezoluţie, logo-ul brandului national de turism), precum şi numeroase
elemente de identificare: valoarea nominală, termenul de valabilitate, serie irepetabilă, cod de bare unic.
Hârtia preimprimată folosită este produsă în Italia și în Franța și conține elementele de securitate absolut necesare
pentru a obstrucţiona falsificarea. Aceşti furnizori livrează hârtia pentru filialele Edenred din cele 42 de ţări unde
grupul este prezent cu divizia de servicii.
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Voucherul de vacanță are o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii.
 Program de comandă și de gestiune electronică a voucherelor de hârtie sau card
Vă punem la dispoziție platforma My Edenred, care permite o gestionare simplă şi rapidă a comenzilor de tichete,
evidențierea istoricului tuturor comenzilor, transmiterea comenzii prin e-mail sau Internet, procesarea comenzilor
24 de ore din 24.
Prin My Edenred beneficiați de numeroase facilități:
 Plasare rapidă a comenzilor indiferent de oră;
 Acces instantaneu la factura proformă după trimiterea comenzii;
 Urmărire stadiu comenzi și vizualizare detalii livrare în timp real;
 Încărcarea în aplicație a dovezilor de plată pentru comenzile de tichete;
 Vizualizare, tipărire şi descărcare facturi fiscale şi proforma.
Puteți accesa gratuit şi non-stop platforma My Edenred prin intermediul site-ului www.edenred.ro.
Dacă utilizați Ciel Salarii, puteți organiza comanda dumneavoastră de tichete prin intermediul aplicației, Edenred
având parteneriat dedicat în acest sens cu compania Ciel România.
 Comanda prin email sau fax
Comanda voucherelor poate fi efectuată atât prin aplicația online, cât și prin email sau fax. Aceasta poate fi lansată
pentru întreaga cantitate de vouchere sau segmentată, săptămânal, lunar, trimestrial sau ocazional în funcție de
necesarul dumneavoastră, fără costuri suplimentare de imprimare, gestiune sau transport.
 Livrarea voucherelor de vacanță Edenred
Ne obligăm să asigurăm atât securitatea livrării voucherelor de vacanță către angajator cât și securitatea
voucherelor returnate de la unitățile afiliate.
La livrarea voucherelor de vacanță se va prezenta un borderou tipărit care va conține seriile voucherelor livrate.
Vom asigura transportul gratuit al voucherelor la sediul dumneavoastră.

 Factura de livrare va cuprinde toate elementele obligatorii conform legii:







numărul de ordine dintr-o serie continuă, care caracterizează cronologia emisiei de vouchere de vacanţă a
unităţii emitente;
numărul de vouchere de vacanţă pe suport hârtie;
costul emiterii voucherelor de vacanţă pe suport hârtie;
valoarea nominală a unui voucher de vacanţă, imprimată pe acesta, din seria livrată;
valoarea totală corespunzătoare numărului de vouchere de vacanţă livrat;
numărul contului bancar distinct şi denumirea băncii la care îşi are deschis contul unitatea emitentă.

Termenul acordat pentru efectuarea platii este 120 zile lucratoare de la inregistrarea facturii proforme la
registratura achizitorului.
 Livrarea PRIORITARĂ a voucherelor de vacanță Edenred
Livrarea voucherelor se face conform legislației în vigoare, în condiții de totală securitate, oriunde în țară, la
persoanele desemnate prin contract, în termen de maximum 0.5 zile lucrătoare de la transmiterea comenzii de
către beneficiar.
La solicitarea dumneavoastră, voucherele pot fi livrate și per departamente/servicii, puncte de lucru, casieri plătitori
etc, în cadrul fiecărei instituții publice și vor fi însoțite de documente de livrare.
Puteți urmări online, în timp real, statusul livrării coletului cu vouchere.
 Asigurare pe durata transportului
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Riscuri ZERO pentru Instituțiile Publice: Edenred România SRL acoperă toate costurile legate de asigurarea
voucherelor dumneavoastră pe durata transportului.

 Restituirea voucherelor de vacanță neutilizate
Rambursarea contravalorii nominale a voucherelor de vacanță nefolosite și returnate la sediul Edenred România
SRL se va face in termen de maxim 3 zile de la solicitare.
 Certificatul de calitate ISO 9001: 2015
Societatea noastră garantează o calitate recunoscută şi constantă a serviciilor sale prin certificarea în domeniul
calității, conform standardului internațional ISO 9001:2015.
 Certificatul de calitate mediu ISO 14001: 2015
Societatea noastră garantează o preocupare constantă pentru protejarea mediului înconjurător, prin certificarea în
domeniul Sistemului de Management de Mediu, conform standardului internațional ISO 14001:2015.
 Consultanță permanentă
Prin serviciul specializat, la telefonul 021.301.33.11, asigurăm consultanță permanentă privind întregul sistem de
contractare SEAP, comandă și livrare.
 Reprezentant direct în relația cu INSTITUȚIA dumneavoastră
Reprezentantul Edenred asigură atât pregătirea personalului în vederea gestionării rapide și eficiente a voucherelor,
cât și disponibilitate permanentă pentru orice problemă specifică.
 Telverde: serviciu telefonic alocat de Edenred beneficiarilor de vouchere de vacanță
Numărul de telefon 0 800 800 264 poate fi apelat gratuit din rețeaua Telecom, iar utilizatorii de vouchere de vacanță
Edenred pot afla detalii despre rețeaua de unități partenere, oferte speciale și alte informații despre utilizarea
voucherelor de vacanță.


Asistență acordată intituției dumneavoastră

Edenred România SRL desemnează un reprezentant direct în relația cu INSTITUȚIA dumneavoastră pentru situațiile
în care doriți să returnați voucherele de vacanță neutilizate.
B. PACHET SPECIAL OFERIT GRATUIT PENTRU INSTITUȚIILE PUBLICE

 Rețea dezvoltată de unități turistice
Peste 12,000 de unități de cazare în toată țara, prin intermediul partenerilor strategici Edenred România SRL.
 Serviciul gratuit de colectare a voucherelor de vacanță direct de la beneficiar
În cazul achiziționării vacanțelor de la operatorul touristic Bibi Vacanța, colectarea voucherelor de vacanță de la
benecifiar se realizează gratuit, prin intermediul serviciilor de curierat.
(Anexat găsiți informații aferente acestui serviciu. Puteți accesa și pagina operatorului turistic www.bibi.ro )
 Extinderea rețelei de unități turistice, la cerere
Beneficiarii de vouchere de vacanță Edenred pot solicita încheierea de parteneriate cu unități care nu sunt încă în
reațeaua Edenred România, la adresa de email partener-ro@edenred.com .
 SMS Alert
Serviciul de notificări prin SMS, oferit gratuit de Edenred clienților săi, vă permite să obțineți în timp real informații
importante despre procesarea şi expedierea comenzii dumneavoastră de vouchere.
 Serviciul de notificare prin e-mail
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Edenred vă oferă serviciul de notificare pe e-mail privind emiterea facturii proforme, livrarea comenzii și încărcarea
voucherelor de vacanță pe suport electronic.

 Geolocalizare
Prin acest serviciu, Edenred vă oferă posibilitatea identificării pe hartă a locației exacte a tuturor partenerilor
Edenred care acceptă ca mijloc de plată vouchere de vacanță Edenred.
 Oferte exclusive pentru Instituția dumneavoastră și pentru beneficiarii de vouchere de vacanță Edenred,
la nivel național, pe tot parcursul anului: Accent Travel, Paralela 45, Eximtur, Litoralul Românesc, C&I Ambient.
 Puteti găsi lista completă a ofertelor speciale pe pagina noastră edenred.ro/ro/oferte-speciale.
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Oferta este valabilă în limita locurilor disponibile.
Pentru plata cu tichete de vacanță Edenred vă oferim o reducere de 2%.

HOTEL SAVOY ****
MAMAIA NORD
Mamaia reprezintă locul ideal
pentru petrecerea vacanței alături
de familie, amplasat la o distanță de
20m față de plajă.

FACILITĂȚI
Recepție, lift, 8 etaje, lobby, restaurant (250 locuri), Escape Bar, Pool Bar. Beach Bar, Terrace Bar, teatru,
terasă (200 locuri), 2 săli de conferințe (sala Histria -120 locuri, sala Tomis - 100 locuri cu dotările:
microfon, sonorizare, videoproiector, laptopuri, telefon, internet), plajă privată, piscină exterioară, loc de
joacă pentru copii, internet wireless, parcare privată în limita locurilor disponibile.
Cameră dublă cu vedere la mare și piscină
AII Inclusive

Sezon
Tarif orice noapte

Tarif minim 5 nopți

31.05 - 13.06.2019

656 LEI

599 LEI

14.06 - 23.06.2019

820 LEI

749 LEI

24.06 - 04.07.2019

1026 LEI

937 LEI

05.07 - 21.07.2019

1201 LEI

1096 LEI

22.07 - 11.08.2019

1307 LEI

1193 LEI

Edenred Romania

*Tarifele includ TVA și micul dejun.
Tarifele de cazare sunt valabile
pentru:
- 2 adulți în cameră dublă standard /
cameră dublă superioară
- 3 adulți în apartament (include mic
dejun pentru 2 adulți și se achită
suplimentar mic dejun pentru a 3-a
persoană)
Tarifele sunt valabile pentru sejururi
de minim 2 nopți.
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12.08 - 18.08.2019

1201 LEI

1096 LEI

19.08 - 31.08.2019

1026 LEI

937 LEI

01.09 - 08.09.2019

820 LEI

749 LEI

09.09 - 15.09.2019

762 LEI

696 LEI

HOTEL INTER *****
VENUS
Situat central în stațiunea Venus, chiar

Oaspeții
beneficiază
de acces
la o piscină în aer liber, la saună și la un centru de fitness. Situat
pe plajă,
Hotelul Inter
oferăgratuit
camere
central în stațiunea Venus, chiar pe plajă, Hotelul Inter oferă camere elegante și confortabile, toate cu
elegante și confortabile, toate cu
vedere parțială sau totală la mare. Oaspeții beneficiază de acces gratuit la o piscină în aer liber, la
vedere parțială sau totală la mare.
saună și la un centru de fitness. Hotelul are un centru de conferințe cu dotări moderne și o capacitate
de până la 40 de persoane, precum și un centru spa unde sunt disponibile la un cost suplimentar
diverse masaje și tratamente.
TARIFE 2019
TIP CAMERĂ

SEZON I

SEZON V

SEZON ll

SEZON IV

SEZON lll

27.04 - 14.06

16.09 - 30.09

15.06 - 18.07 26.08 - 15.09

19.07/25.08

DUBLĂ 5*

383 lei

466 lei

715 lei

SINGLE 5*

332 lei

415 lei

663 lei

Family Room

673 lei

828 lei

1242 lei

Junior Suite

792 lei

932 lei

1346 lei

Apartament

1268 lei

1500 lei

2153 lei

DUBLĂ 4*

347 lei

420 lei

642 lei

SINGLE 4*

300 lei

374 lei

596 lei

Tarifele sunt pe cameră/zi, includ cazare și servicii de masă conform tabelelor de mai sus, pentru 2 persoane în
cameră dublă/junior suite, pentru 4 persoane în apartament/family room și pentru 1 persoană în cameră single.
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HOTEL UNION ***
EFORIE NORD
Hotelul este clasificat la categoria 3*,
dispune de camere dotate cu pat
matrimonial sau twin.
Hotelul a fost complet renovat și
modernizat în anul 2017.

FACILITĂȚI
Piscină renovată complet în 2014, acces gratuit.
Paturi pentru piscină – gratuit - în limita paturilor disponibile.
Parcare auto – gratuit, în limita locurilor disponibile
Restaurant – terasă cu program artistic în fiecare seară
Sală de conferințe – capacitate 80 locuri
Internet wireless – gratuit
Păstrare valori – gratuit

Tarifele sunt valabile pentru un sejur de minim 3 nopți
TARIFE 2019
Tip Cameră

Perioada
06.06 - 27.06

28.06 - 11.07

12.07 - 28.08

29.08 - 05.09

06.09 - 15.09
Dublă Standard

200 LEI

315 LEI

420 LEI

315 LEI

Dublă vedere la mare

220 LEI

370 LEI

475 LEI

370 LEI

Apartament 3 camere

300 LEI

650 LEI

850 LEI

650 LEI
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MON JARDIN ****
DELTA DUNĂRII
Situat în Delta Dunării, în localitatea
Mahmudia, Hotelul Mon Jardin este
cea mai modernă unitate de cazare din
Delta Dunării, cu facilități și servicii de 4
stele, și reprezintă cea mai potrivită
alegere fiind o oază de lux, liniște și
confort.

FACILITĂȚI
Restaurant, bar, piscină în aer liber, terasă, grădină, zonă de plajă privată, teren de joacă pentru
copii, internet wireless, bibliotecă, săli de conferință, cameră de bagaje, fax/copiator,
spălătorie/călcătorie, aer condiționat, încălzire, seif, lift.
Turiștii beneficiază de parcare păzită cu sistem de supraveghere pentru mașinile proprii și ponton
de acostare pentru cei cu ambarcațiuni proprii.
Pe langa toate acestea puteti beneficia de transport catre locurile de pescuit si manastirile din
nordul Dobrogei.
Tarife cazare / noapte / cameră
mic dejun inclus

TARIFE 2019

PERIOADA

ZIUA

Cameră
economy

Cameră
standard

Family
room

Apartament

280,00 LEI

Cameră
standard
vedere
Dunăre
310,00 LEI

01.01 – 31.03
01.11 – 31.12

D,L,Ma,Mi,J,V,S

259,00 LEI

362,00 LEI

393,00 LEI

D,L,Ma,Mi

310,00 LEI

331,00 LEI

393,00 LEI

435,00 LEI

455,00 LEI

01.04 – 14.07
01.09 – 31.10

J,V,S

331,00 LEI

362,00 LEI

414,00 LEI

455,00 LEI

486,00 LEI

*15.07 – 31.08

D,L,Ma,Mi,J,V,S

362,00 LEI

393,00 LEI

455,00 LEI

486,00 LEI

507,00 LEI
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HOTEL INSULA ***
TULCEA

Situat pe o mică insulă în Tulcea, Hotelul
Centruloferă
oraşului
află la la
2 km,
iar hotelul
Insula
accessegratuit
internet
WiFi este situat chiar pe malul lacului Ciuperca.
şi camere cu aer condiţionat. Restaurantul
PERIOADA
hotelului este deschis nonstop şi serveşte
preparate–din
bucătăria românească.
01.01.2019
31.12.2019
TIP CAMERĂ

Lei / Cameră / Zi
PUFLENE RESORT
Single
MURGHIOL 132,00
Dublă

152,00

Apartament

225,00

Facilități cameră: aer condiționat, cabină de

Facilități hotel: Centru Spa (piscină interioară, jacuzzi, saună, salină, sală fitness, salon de înfrumusețare), piscină
duș / cadă, terasă, tv prin cablu, internet
exterioară, room service, parcare, spălătorie/călcătorie, acces Internet, restaurant, bar, terasă, loc de joacă pentru
wireless, minibar, seif, telefon, uscător de par.
copii, biliard, tenis de masă, terenuri de sport, excursii în Delta Dunării cu nave proprii, închiriere hidrobiciclete,
cameră pentru bagaje.
STRUCTURA DE CAZARE
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OBLIQUE FOREST & SPA *****
SINAIA

1.
2.
3.
4.
5.

Bungalow
Cameră dublă matrimonială
Cameră dublă twin
Apartament
Casa din Livadă “Puflena Resort”

CAMERE
16
31
65
6
1

LUNI – JOI
437lei / noapte
403 lei/noapte
403 lei / noapte
518 lei / noapte
932 lei / noapte

VINERI – DUMINICĂ
495 lei / noapte
460 lei/ noapte
460 lei/ noapte
575 lei / noapte
1035 lei / noapte

Oblique Forest & Spa este o pensiune
situată în Sinaia, la 500 de metri de
pârtiile
schi
și deinclud
castelul
Peleș.plat și canale prin cablu, precum și o baie cu duș sau cadă,
Camerelede
de la
Oblique
TV cu ecran
Pensiunea
oferă
acces
gratuit
la vedere
o
uscător de păr
și halat
de baie.
Toate au
la munte, iar unele unități oferă şi un balcon.
saună, o baie de aburi și o cadă cu
Prețul include TVA., taxa de stațiune, micul dejun și accesul la
TARIFE / CAMERĂ / ZI
hidromasaj. Există
WiFi gratuit.
Denumire cameră

Tarif 1 pers/zi

Tarif 2 pers/zi

Dublă Standard
Dublă Twin
Dublă Superioara
Dublă Superioara
cu balcon
Dublă Deluxe
Premier King
Suite Vip

323 lei
393 lei
420 lei
439 lei

415 lei
450 lei
520 lei
555 lei

531 lei
635 lei
670 lei

681 lei
785 lei
830 lei

Edenred Romania

centru SPA. Nu este inclusă taxa salvamont de 6 lei/pers/sejur și
taxa de stațiune de 2%/noapte.
La cerere se poate servi dejun și cina în restaurantul Arlequine.
Dejun 100 lei/pers – supe/ciorbe/crème, preparate calde,
garnituri, salate, desert, pâine, apă plată/minerală;
Cina – 105 lei/pers - gustări reci, preparate calde, garnituri,
salate, desert, pâine, apă plată/minerală;
Sală de conferință - 500 RON/zi cu toate dotările : flipchart,
proiecție, sonorizare, microfoane.
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NEW MONTANA ****
SINAIA

Hotelul Palace a fost construit în anul
1911, în numai opt luni de zile (între 26
noiembrie și 15 iulie), după planurile
arhitectului Petre Antonescu. Situat în
grădina orașului, chiar în Parcul
Dimitrie Ghica, hotelul a fost recent
renovat și readus la imaginea din zilele
sale glorioase.

1
2
3
4
5
6

Hotel Palace - categoria 4*
Apartament
Garsonieră
Cameră dublă twin/matrimonială
Cameră dublă în regim single
Hotel Palace – categoria 3*
Cameră dublă twin/matrimonială
Cameră single

Tarife
900 LEI
700 LEI
450 LEI
330 LEI
350 LEI
250 LEI

HOTEL PALACE ****
SINAIA
Hotelul
New Montana din Sinaia se află la
200 de metri de teleschiul spre zona de
schi Cota 1400. Oaspeţii care fac
rezervări prin intermediul Booking.com
beneficiază de folosirea gratuită a
piscinei semi-olimpice încălzite, a sălii de
gimnastică, a saunei, precum şi a altor
facilităţi de spa. Castelul Peleş se află la
1,5 km.

Preţurile sunt exprimate în Euro/noapte şi includ micul dejun (buffet).
PERIOADA
TIP CAMERĂ

Martie, Aprilie, Octombrie, 02 Ianuarie - 28 Februarie, Iulie, August
Noiembrie
Mai, Iunie, Septembrie &
22 Decembrie – 01 Ianuarie
01-21 Decembrie

Cameră Standard
SGL

Du-Joi
60 €

Edenred Romania

Vi-Sa
63.5 €

Du-Joi
63.5 €

Vi-Sa
67 €
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Vi-Sa
75 €

HOTEL ALEXANDROS ***
BUȘTENI

DBL

63.5 €

67 €

67 €

70.5 €

72.5 €

78.5 €

Aflată în mijlocul unei păduri, la o altitudine
de 1.120 de metri, Cabana Trei Brazi este
situată la poalele Masivului Postăvarul, la 7
Toate camerele şi suitele sunt mobilate simplu şi au vedere la natura înconjurătoare. Includ un frigider
km de staţiunea de schi Predeal. Oferă o
şi o baie privată.
cramă şi WiFi gratuit în întreaga
proprietate.

CABANA TREI BRAZI ***
PREDEAL

Amplasat într-un cadru natural de
excepție, având o poziție privilegiată în
cadrul stațiunii balneoclimaterice de la
poalelegenerale:
Caraimanului,
Hotelul Alexandros
DotăriCameră
restaurant -140
locuri, parcare proprie
Tipuri
Tarife
(RON)-gratuită
Tarife , internet, bar de zi, cramă- 16 locuri,
(RON)
din
Bușteni
vă
oferă
posibilitatea
petrecerii
centru de închiriere echipament
sportiv,
teren de tenis, teren
de -fotbal,
tenis de masă, jocuri: remy,
Duminică
- Joi
Vineri
Sâmbătă
unor (1
clipe
de neuitat,
beneficiind
o
table,
șah;
saună,
sală fitness,
săli dede
conferințe,
cutie de valori.
Single
persoană)
119
129
ospitalitate
caldă,
tipic
românească.
Facilități
camere: Cu arhitectura
Dublă
matrimonială
149 sa deosebită și un rafinament
159 de excepție, recunoscut ca unul dintre
cele mai cochete edificii turistice din Bușteni, Complexul Turistic Alexandros, oferă clienților săi
179
189
posibilități diverse de cazare în 40 de camere duble, 3 apartamente cu 2 locuri și un apartament de lux
Apartament Superior
219
229
foarte elegant. Fiecare cameră dispune de toate dotările necesare: LCD cu televiziune digitală prin
cablu, telefon intern și internațional, mini-bar, balcon sau terasă cu vedere la munte, internet wireless,
de baie proprie modern utilată. Parcarea este gratuită.
Apartament Standard

Edenred Romania
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HOTEL SILVA ***
BUȘTENI

TARIFE / LEI / NOAPTE
TIP CAMERĂ

05.01 - 15.02.2019

16.02 - 15.06 și 16.09 - 22.12

16.06 - 15.09.2019

Apartament cu 2 locuri
Apartament cu 6 locuri
Cameră dublă
Cameră dublă junior
Cameră dublă cu pat
suplimentar(triplă)

315,00 lei
780,00 lei
220,00 lei
200,00 lei

260,00 lei
690,00 lei
200,00 lei
180,00 lei

315,00 lei
780,00 lei
220,00 lei
200,00 lei

250,00 lei

240,00 lei

250,00 lei

Tariful este calculat/cameră/noapte și include: cazare și mic dejun pentru 2 persoane, respectiv 3 persoane la
camera triplă.

Baia
privată
dotată se
cu duş,
de toaletă gratuite şi uscător de păr.
Hotelul
Silvaeste
Buşteni
află articole
la poalele
Munţilor Bucegi, la doar 10 metri de
telecabina spre Babele. Este disponibil
acces gratuit la internet WiFi.

Tarife:

Edenred Romania
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Prețuri exprimate în lei/noapte/cameră

Nr. nopți

1-2
3-5
6-6*
Nr. nopți

1-2
3-5
6-6*

STRUCTURĂ CAMERE perioada 01.03 - 31.05.2019 (excepție sărbătorile Pascale);
Cameră single
Cameră dublă
Cameră dublă
Apartament
Duplex superior
superioară
184
242
345
345
460
184
219
311
311
426
184
207
311
311
426
STRUCTURĂ CAMERE perioada 03.01 - 28.02.2019; 01.06 - 22.12.2019
Cameră single
Cameră dublă
Cameră dublă
Apartament
superioară
207
265
380
380
184
242
345
345
184
219
345
345

Duplex superior
495
460
460

Situată în centrul Brașovului, Pensiunea Ambient înseamnă stil, confort, rafinament și eleganță pentru orice
anotimp! Excelența în rafinamentul amenajărilor interioare, dar și al dotărilor, atmosfera caldă și serviciile de cea
mai înaltă calitate fac din Pensiunea Ambient destinația ideală pentru o călătorie de afaceri sau un refugiu ospitalier
dacă vă aflați în tranzit și aveți nevoie de o scurtă pauză de revigorare.

FACILITĂȚI
Edenred Romania
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Bar, salon de mic dejun, terasă, grădină, parcare gratuită,
acces internet gratuit, seif, room service, cameră de
bagaje, spălatorie/călcătorie, școală de schi, depozit de
schiuri, squash, masaj, cazino, cameră de jocuri, teren de
tenis, birou de turism, babysitting/servicii pentru copii, 2
săli de conferințe, fax/copiator, servicii de transfer, închirieri auto.

PENSIUNEA AMBIENT ***
BRAȘOV

Tarif individual Pensiune Ambient 3***, total 23 spații cazare:
Tip Cameră
Tarife Beneficiar
Nr. Camere
Single
51 euro
3
Dublă Matrimonială
61 euro
11
Dublă Twin
61 euro
6
Apartament
77 euro
2
Apartament Deluxe
98 euro
1
Tarifele sunt exprimate în EURO și includ toate taxele, internet de mare viteză în camere wired și wireless, micul
dejun în sistem bufet și parcare.

Pensiunea Luiza se află la mai puţin de 5
minute de mers cu maşina de centrul
istoric al oraşului Braşov. Oferă camere cu
vedere panoramică la muntele Tâmpa şi
Tip cameră
masivul Postăvarul, dotate cu telefon şi
Single
WiFi gratuit.
Double
Matrimonial

Tarif / noapte
230 lei
250 lei
270 lei

PENSIUNEA LUIZA ***
BRAȘOV
Tarifele includ și micul dejun.

Edenred Romania
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PADINA URSULUI *****
FUNDATA
RUCAR-BRAN-MOIECIU-PIATRA CRAIULUI

Pensiunea Padina Ursului se află într-o
zonă rurală liniștită din localitatea
Fundata, înconjurată de Munții Bucegi și
masivul Piatra Craiului și include un centru
de spa sezonier și un restaurant.
Camerele pensiunii oferă TV cu ecran plat și canale prin satelit, facilități de călcat și baie privată cu
duș, articole de toaletă gratuite, uscător de păr și halat de baie. Unele camere au vedere la munte.
Accesul la conexiunea WiFi este gratuit în zonele publice.

Tarif / zi
Tip cameră
Cameră dublă/twin
Cameră single
Matrimonială
Triplă
Apartament/suită
Prețurile nu includ TVA!

185 lei
185 lei
270 lei
276 lei
380 lei

HOTEL ALUNIȘ ***
SOVATA
Hotelul Aluniș este situat în stațiunea
balneoclimaterică Sovata la 100m de Lacul Ursu,
pune la dispoziția turiștilor 284 locuri de
cazare în camere duble, cu 2 paturi sau cu pat
matrimonial, cu baie proprie.
Hotelul pune la dispoziția clienților o piscină interioară și un centru spa bine dotat. Camerele sunt
izolate fonic și au balcon propriu.
Perioada

Cazare în cameră dublă cu
demipensiune

Cazare în cameră dublă cu
pensiune completă

02.01 - 12.01.2019
13.01 - 15.06.2019

185 lei/pers/zi (260 lei cam. sgl)
160 lei/pers/zi (220 lei cam. sgl)

205 lei/pers/zi
180 lei/pers/zi

EDENRED ROMÂNIA S.R.L
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