Ofertă Sindicate 2016 - pentru sejururi de minim 6 nopți
Hotel Favorit - Camere tip Superior - 3 stele
Tip serviciu / Perioada valabilitate tarif
Cazare Hotel Favorit, 3 stele - lei/zi/pers
Masă, meniu fix, pensiune completă,
Restaurant Melodia, 4 stele - lei/zi/pers
TOTAL Sejur (6 nopți) - lei/pers/sejur

10.06-30.06.2016
40

1.07-31.08.2016
57

1.09-10.09.2016
40

72

72

72

672

774

672

10.06-30.06.2016
27

1.07-31.08.2016
33

1.09-10.09.2016
27

72

72

72

594

630

594

Camere tip Standard - 2 stele
Tip serviciu /Perioada valabilitate tarif
Cazare Hotel Favorit, 2 stele - lei/zi/pers
Masă, meniu fix, pensiune completă,
Restaurant Melodia, 4 stele - lei/zi/pers
TOTAL Sejur (6 nopți) - lei/pers/sejur

În cadrul seriilor nr. 1-11 și 15-23 tarifele pentru cameră tip Single se vor considera: 136 lei/zi/cameră Superior
- 3 stele (cazare și mese) și 115 lei/zi/cameră Standard - 2 stele (cazare și mese).
În cadrul seriilor nr. 12, 13 și 14 tarifele pentru cameră tip Single se vor considera: 186 lei/zi/cameră Superior 3 stele (cazare și mese) și 138 lei/zi/cameră Standard - 2 stele (cazare și mese).

Notă:
Tarifele includ TVA 9% și nu includ taxa locală.
Rezervările se vor transmite în scris la email info@hotelfavorit.ro.
Hotelul va confirma în scris rezervările și va transmite factura proformă de avans, aferentă fiecărei rezervări.
Valoarea avansului este egală cu valoarea serviciilor comandate pentru prima zi de sejur - cazare și mese.
Termenul de plată al avansului este de maxim 7zile de la data emiterii facturii proforme.
Plata avansului se face prin virament, în contul nr. RO40BRDE140SV06878261400, deschis la BRD, Agenția Mangalia,
cu menționarea numărului facturii proforme emisă de hotel.

Dovada plații avansului se face prin transmiterea către Hotel, la email info@hotelfavorit.ro, a copiei
documentului justificativ (ordin de plată, foaie de vărsământ, depunere numerar etc.), iar Hotelul va emite
factura de avans pentru suma încasată.
În cazul neachitării sumei de avans în termenul menționat, rezervarea se va considera anulată.
Pentru orice anulare survenită cu până la 7 zile înainte de data sosirii Hotelul nu va percepe penalizare, iar
suma achitată în avans se va restitui integral către titularul plății.
În cazul anularilor cu mai puțin de 7 zile înainte de data sosirii sau în cazul neprezentării la data de începere a
sejurului Hotelul va aplica o penalizare constând în tariful integral (cazare+pensiune completă) al primei zile de
sejur.

Tel/Fax: 0241 731356, 0241 731357
S.C. VENUS HOLIDAY 2000 S.A., Hotel Favorit – Venus, 905504 – Constanta, Cod unic RO 13300158,
Cont: RO33RNCB0117016552940001 BCR Mangalia; Cont: RO40BRDE140SV06878261400 BRD Mangalia

Email : info@hotelfavorit.ro
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Facilitățile acordate copiilor:

Vârstă copil

CAZARE

TIP de MASĂ

0-1,99ani

gratuit fără pat suplimentar

-

2-11,99 ani

12-17,99 ani

gratuit fără pat suplimentar 36 lei /mic dejun, prânz, cină/zi
achită obligatoriu pat
suplimentar (50% din
valoarea unui loc în
cameră)

72 lei / mic dejun, prânz, cină
/zi

Notă







Mentiunile de mai sus fac referire la cazarea a 2 adulți însoțiți de 1 copil.
În cazul celui de-al doilea copil cazat într-o cameră cu 2 adulți, acesta are obligativitate la pat
suplimentar (50% din valoarea unui loc în cameră) și tip de masă.
În cazul în care într-o cameră dublă cu doi adulți se cazează 2 copii cu vârstele peste 12 ani, se achită
50% din valoarea unui loc pentru fiecare copil, mesele achitându-se integral.
Opțional pentru copiii între 0-1,99 ani se poate achiziționa pachetul de mese (mic dejun, prânz și cină)
la tariful de 36 lei/copil/zi.
În camere se pot caza maxim 2 adulți cu 2 copii.

Camerele tip Superior – 3 stele
Cazarea se face în camere renovate în anul 2014, cu mobilier nou cu un design modern și funcțional, dotate cu un pat
(matrimonial) sau cu 2 paturi tip twin, frigider, TV (cablu 65 programe), balcon și baie cu duș.
Accesul la internet (wireless) este gratuit.

Camere tip Standard – 2 stele
Cazarea se face în camere cu balcon, dotate cu un pat (matrimonial) sau cu 2 paturi tip twin, frigider, TV (cablu 65
programe), balcon și baie cu duș.
Pentru galerie de imagini și alte detalii puteți accesa www.hotelfavorit.ro

Servicii de masă:
Mesele (meniu fix) sunt asigurate la Restaurant Melodia, 4 stele, situat la aproximativ 50m distanța de Hotel
Favorit.
Servirea meselor se face între orele: mic dejun 7:30 – 9:30, dejun 12:00 – 14:00 , cină 18:00 – 20:00.
În prima zi de cazare se serveste o masă – cină. În ultima zi de cazare se servesc 2 mese - micul dejun și
prânzul.
Tel/Fax: 0241 731356, 0241 731357
S.C. VENUS HOLIDAY 2000 S.A., Hotel Favorit – Venus, 905504 – Constanta, Cod unic RO 13300158,
Cont: RO33RNCB0117016552940001 BCR Mangalia; Cont: RO40BRDE140SV06878261400 BRD Mangalia

Email : info@hotelfavorit.ro
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Servicii gratuite:
 Parcare în limita locurilor disponibile (60 locuri)
 Acces la internet (wireless) în Recepția hotelului
 Loc de joacă pentru copii
 Servicii de secretariat, primire și expediere corespondență
 Informații turistice
 Rezervări
Alte servicii cu plată:
În cadrul Hotelului Melodia ****:
- acces la piscine pentru adulți și copii: 20 lei/adult/zi și 10 lei/copil/zi.
- servicii de masaj cu programare prealabilă, la tarifele afișate la recepția hotelului .
Serii sejururi
Serie pentru sejur de 6 nopți
Seria I
Seria II
Seria III
Seria IV
Seria V
Seria VI
Seria VII
Seria VIII
Seria IX
Seria X
Seria XI
Seria XII
Seria XIII
Seria XIV
Seria XV
Seria XVI
Seria XVII
Seria XVIII
Seria XIX
Seria XX
Seria XXI
Seria XXII
Seria XXIII

Dată Intrare

Dată Ieșire

10 iunie
16 iunie
22 iunie
28 iunie
04 iulie
10 iulie
16 iulie
17 iulie
22 iulie
23 iulie
28 iulie
29 iulie
03 august
04 august
09 august
10 august
15 august
16 august
21 august
22 august
27 august
28 august
03 septembrie

16 iunie
22 iunie
28 iunie
04 iulie
10 iulie
16 iulie
22 iulie
23 iulie
28 iulie
29 iulie
03 august
04 august
09 august
10 august
15 august
16 august
21 august
22 august
27 august
28 august
02 septembrie
03 septembrie
09 septembrie

Tel/Fax: 0241 731356, 0241 731357
S.C. VENUS HOLIDAY 2000 S.A., Hotel Favorit – Venus, 905504 – Constanta, Cod unic RO 13300158,
Cont: RO33RNCB0117016552940001 BCR Mangalia; Cont: RO40BRDE140SV06878261400 BRD Mangalia

Email : info@hotelfavorit.ro
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Formular de transmitere a rezervărilor

SINDICATUL ......................
Tabel nominal - Hotel Favorit*** / Venus
Nr.
Crt
1.

Nume
/
Prenume Nr.
titular rezervare
Cam

Tip
cameră

Uszoges Tunde

3 stele

1

Adulți

Nr
Copii
0-1,99

2

1

Nr.

Nr
Nr Copii Perioada
Copii
12solicitată
2-11,99 17,99
0

1

12.08 –
18.08.2015

Observații

Masă copil 01,99ani

2.
3.
4.
5.

Total general

Notă:











Hotelul va confirma în scris rezervările și va transmite factura proformă de avans, aferentă fiecărei
rezervări din tabelul de mai sus.
Valoarea avansului pentru fiecare rezervare este egală cu valoarea serviciilor comandate pentru prima zi
de sejur - cazare și mese – pentru toți ocupanții camerei.
Termenul de plată al avansului este de maxim 7zile de la data emiterii facturii proforme.
Plata avansului se face prin virament, în contul nr.RO40BRDE140SV06878261400, deschis la BRD, Agenția
Mangalia, cu menționarea numărului facturii proforme emisă de hotel.
Dovada plății avansului se face prin transmiterea către Hotel, la email info@hotelfavorit.ro, a copiei
documentului justificativ (ordin de plată, foaie de vărsământ, depunere numerar etc.), iar Hotelul va emite
factura de avans pentru suma încasată.
În cazul neachitării sumei de avans în maxim 7zile de la data emiterii facturii proforme, rezervarea se va
considera anulată.
Pentru orice anulare survenită cu până la 7 zile înainte de data sosirii Hotelul nu va percepe penalizare,
iar suma achitată în avans se va restitui integral către titularul plății.
În cazul anularilor cu mai puțin de 7 zile înainte de data sosirii sau în cazul neprezentării la data de
începere a sejurului Hotelul va aplica o penalizare constând în tariful integral (cazare+pensiune
completă) al primei zile de sejur.
Tel/Fax: 0241 731356, 0241 731357
S.C. VENUS HOLIDAY 2000 S.A., Hotel Favorit – Venus, 905504 – Constanta, Cod unic RO 13300158,
Cont: RO33RNCB0117016552940001 BCR Mangalia; Cont: RO40BRDE140SV06878261400 BRD Mangalia

Email : info@hotelfavorit.ro
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