
 
 

“Seniori 55+, 2018” la Hotel Carol**** – Vatra 
Dornei 

 
În perioadele : 20.01.2018 – 29.03.2018 ; 11.04.2018 – 01.07.2018 și 
01.09.2018 – 20.12.2018, Hotel Carol**** Vatra Dornei, vă oferă posibilitatea 

petrecerii unei vacanţe de odihnă sau odihnă si tratament, la un preţ 
avantajos pentru persoanele trecute de 55 de ani, astfel: 
*Tarif cameră dublă: 
• 140 lei/persoană/ 1 noapte - Cazare cu pensiune completă (mic 
dejun + prânz + cină) - meniu fix; 
• 120 lei/ persoană/ 1 noapte - Cazare cu demipensiune (mic dejun 
+ prânz sau cină la alegere) - meniu fix; 
Tarif garsonieră: 
• 150 lei/persoană/1 noapte - Cazare cu pensiune completă (mic 
dejun + prânz + cină) - meniu fix; 
• 130 lei/ persoană/ 1 noapte – Cazare cu demipensiune (mic 
dejun + prânz sau cină la alegere) - meniu fix. 
Oferta cuprinde: 
• 5 nopţi cazare cu pensiune completă sau demipensiune, la 
alegere și acces la centrul SPA al Hotelului Carol**** (saună, 
jacuzzi și salină); 
 
Pentru turiştii care doresc tratament, tariful ramâne același, la 
care se adaugă 30 lei/persoană/zi – câte 2 proceduri tratament la 
Baza de tratament Bradu – Călimani, situată la cca 40 m distanță de 
Hotel Carol. 
• Cel puţin 1 persoană din cameră să aibă vârsta de minim 55 de 



 

ani. 
• Sejurul începe Duminică și se termină Vineri(sau în funcţie de 
disponibilitatea hotelului). 
• Copiii până la 6 ani beneficiază de gratuitate la cazare în camera 
părinţilor, iar pentru masă se achită 27.50 lei/zi – pensiune 
completă; 17.50 lei/zi demipensiune. 
• Copiii cu vârsta cuprinsă între 6 – 14 ani achită 50% din 
contravaloarea unui loc de adult/ zi. 
• Copiii peste 14 ani achită locul întreg. 
• Agenţiilor vânzătoare se cedeaza 10% comision! 
 

Pentru informaţii şi rezervări vă rugăm să ne contactaţi la: 
 

Tel : 0230/374691 0230/374693 0230/374690 0751/214844 
Fax : 0230/374692 

E-mail: reservation@hotelcarol.ro 
Website: www.hotelcarol.ro 

www.facebook.com/Hotel.Carol 
 
 

Vă aşteptăm! 

http://www.facebook.com/Hotel.Carol

