
Ghid hotelier
VARĂ 2018

LITORAL DELTA DUNĂRII MUNTE

12 Hoteluri - 8 Stațiuni 



BENEFICII: 

   0374 034 333

Prețurile nu includ TVA  

Hotel FLORIDA 3*

Access rapid la plajă

Situat lângă Aqua Magic și Telegondola Mamaia

Parcare privată (în limita disponibilității) WIFI gratuit

Restaurant și terasă cu vedere spre lac

CHECK-IN: începând cu ora 18:00 
CHECK-OUT: până la ora 12:00

Regimul de servire a meselor: 770 lei FIȘĂ CONT/CAMERĂ/SEJUR
*Mic dejun inclus în tariful camerei, nu se consumă din fișa cont. La cerere, fișa cont se poate suplimenta.

Facilități pentru copii și costuri suplimentare: 
1 copil cu vârsta până la 7 ani: gratuitate la cazare și mic dejun (nu include pat suplimentar) 
1 copil cu vârsta între 7-12 ani: 25 lei/noapte, mic dejun inclus (opțional: extra 25 lei/noapte pentru  pat suplimentar) 
1 copil peste 12 ani: 70 lei/noapte, mic dejun și pat suplimentar incluse 

*Familiile cu mai mult de 1 copil vor avea costuri suplimentare. La recepție se va solicita certificatul de naștere al copiilor.

* La prețul serviciilor de cazare se adaugă taxa de curs în valoare de 900 lei fără TVA și costurile pentru copil/copii, dacă este cazul.  

Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere 
și achitarea facturii.  

Perioade și tarife:

Ghid hotelier

2018

inscrieri@harrison.ro  031 005 0107 www.harrison.ro

Stațiunea Mamaia

Însoțitor Plătești 6 nopți
și stai 7GRATUIT



BENEFICII: 

   0374 034 333

Prețurile nu includ TVA  

Hotel RIVIERA 3*

La 50m de plajă!

Loc de joacă pentru copii

Parcare privată (în limita disponibilității)

WIFI gratuit

Terasă, lounge, restaurant

CHECK-IN: începând cu ora 18:00 
CHECK-OUT: până la ora 12:00

Regimul de servire a meselor: 875 lei FIȘĂ CONT/CAMERĂ/SEJUR
*Mic dejun inclus în tariful camerei, nu se consumă din fișa cont. La cerere, fișa cont se poate suplimenta.

Facilități pentru copii și costuri suplimentare: 
1 copil cu vârsta între 0 - 10 ani: gratuitate la cazare și mic dejun (nu include pat suplimentar) 
1 copil cu vârsta între 10 - 14 ani: 26.08 - 09.09 - 83 lei/noapte; 01.07-15.07 -120 lei/noapte; 15.07-26.08 - 138 lei/noapte 
1 copil  peste 14 ani: 26.08 - 09.09 - 101 lei/noapte; 01.07-15.07 - 138 lei/noapte; 15.07-26.08: 156 lei/noapte

*Familiile cu mai mult de 1 copil vor avea costuri suplimentare. La recepție se va solicita certificatul de naștere al copiilor.

* La prețul serviciilor de cazare se adaugă taxa de curs în valoare de 900 lei fără TVA și costurile pentru copil/copii, dacă este cazul.  

Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere 
și achitarea facturii.  

Perioade și tarife:

Ghid hotelier

2018

inscrieri@harrison.ro  031 005 0107 www.harrison.ro

Stațiunea Mamaia

Însoțitor Plătești 6 nopți
și stai 7GRATUIT

Climatizare individuală în cameră

Toate costurile exprimate pentru copiii de peste 10 ani includ mic dejun și pat suplimentar. 



BENEFICII: 

   0374 034 333

Prețurile nu includ TVA  

Hotel G.G. GOCIMAN 4*

Access rapid la plajă

Acces nelimitat la piscina privată

Parcare privată (în limita disponibilității)

WIFI gratuit

Loc de joacă pentru copii

CHECK-IN: începând cu ora 16:00 
CHECK-OUT: până la ora 12:00

Regimul de servire a meselor: 700 lei FIȘĂ CONT/CAMERĂ/SEJUR
*Mic dejun inclus în tariful camerei, nu se consumă din fișa cont. La cerere, fișa cont se poate suplimenta.

Facilități pentru copii și costuri suplimentare: 
2 copii cu vârste între 0 - 7 ani: cazare si mic dejun gratuite (opțional: extra 70 lei - pat suplimentar) 
1 copil cu vârsta între 10 - 18 ani: 70 lei/noapte, mic dejun și pat suplimentar incluse 
A 3-a persoana în cameră (peste 18 ani): 210 lei/noapte, mic dejun și pat suplimentar incluse 

*Familiile cu mai mult de 2 copii vor avea costuri suplimentare. La recepție se va solicita certificatul de naștere al copiilor. 

* La prețul serviciilor de cazare se adaugă taxa de curs în valoare de 900 lei fără TVA și costurile pentru copil/copii, dacă este cazul.  

Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere 
și achitarea facturii.  

Perioade și tarife:

Ghid hotelier

2018

inscrieri@harrison.ro  031 005 0107 www.harrison.ro

Stațiunea Mamaia

Însoțitor Plătești 6 nopți
și stai 7GRATUIT

Restaurant și terasă pe malul lacului



BENEFICII: 

   0374 034 333

Prețurile nu includ TVA  

Hotel NEPTUN 3*

La 3 minute de plaja noua Camere cu aer condiționat Parcare privată (în limita disponibilității)

WIFI gratuit

CHECK-IN: începând cu ora 18:00 
CHECK-OUT: până la ora 12:00

Regimul de servire a meselor: 700 lei FIȘĂ CONT/CAMERĂ/SEJUR
*Micul dejun nu este inclus în tariful camerei și se consumă din fișa cont. La cerere, fișa cont se poate suplimenta.

Facilități pentru copii și costuri suplimentare: 
1 copil cu vârsta între 0 - 7 ani: cazare gratuită (nu include pat suplimentar) 
1 copil cu vârsta între 7 - 12 ani: 30 lei/noapte (opțional: extra 30 lei/noapte pentru pat suplimentar) 
1 copil cu vârsta între 12 - 18  ani: 60 lei/noapte, pat suplimentar inclus 

*Familiile cu mai mult de 1 copil vor avea costuri suplimentare. La recepție se va solicita certificatul de naștere al copiilor.

* La prețul serviciilor de cazare se adaugă taxa de curs în valoare de 900 lei fără TVA și costurile pentru copil/copii, dacă este cazul.  

Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere 
și achitarea facturii.  

Perioade și tarife:

Ghid hotelier

2018

inscrieri@harrison.ro  031 005 0107 www.harrison.ro

Stațiunea Eforie Nord

Însoțitor Plătești 6 nopți
și stai 7GRATUIT

În apropiere de lacul TechirghiolRenovat complet în 2017

+



BENEFICII: 

   0374 034 333

Prețurile nu includ TVA  

Hotel VERA 3*

Foarte aproape de plajă Camere cu aer condiționat

Parcare privată (în limita disponibilității) WIFI gratuit

CHECK-IN: începând cu ora 18:00 
CHECK-OUT: până la ora 12:00

Regimul de servire a meselor: 1040 lei FIȘĂ CONT/CAMERĂ/SEJUR
*Micul dejun este inclus în tariful camerei și nu se consumă din fișa cont. La cerere, fișa cont se poate suplimenta.

Facilități pentru copii și costuri suplimentare: 
2 copii cu vârste între 0 - 12 ani: mic dejun și cazare gratuite (nu include pat suplimentar) 
1 copil cu vârsta între 12 - 18 ani: 70 lei/noapte, mic dejun și pat suplimentar incluse 
A 3-a persoana în cameră (peste 18 ani): se achită 50% din tariful de cazare/cameră (mic dejun și pat
suplimentar incluse) 

*Familiile cu mai mult de 2 copii vor avea costuri suplimentare. La recepție se va solicita certificatul de naștere al copiilor. 

* La prețul serviciilor de cazare se adaugă taxa de curs în valoare de 900 lei fără TVA și costurile pentru copil/copii, dacă este cazul.  

Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere 
și achitarea facturii.  

Perioade și tarife:

Ghid hotelier

2018

inscrieri@harrison.ro  031 005 0107 www.harrison.ro

Stațiunea Eforie Nord

Însoțitor Plătești 6 nopți
și stai 7GRATUIT

2 restaurante și terasă

Acces nelimitat la piscină



BENEFICII: 

   0374 034 333

Prețurile nu includ TVA  

Hotel EUROPA 4*

Acces la plaja privată, sezlonguri incluse (în limita disponibilității)

Parcare privată (în limita disponibilității) WIFI gratuit

CHECK-IN: începând cu ora 18:00 
CHECK-OUT: până la ora 12:00

Regimul de servire a meselor: Pensiune completă în sistem BUFET SUEDEZ

Facilități pentru copii și costuri suplimentare: 
1 copil cu vârsta între 0 - 4 ani: cazare și mese gratuite (opțional: extra 74 lei pentru pat suplimentar) 
1 copil cu vârsta între 4 - 13 ani: 110 lei/noapte, toate mesele incluse (opțional: extra 74 lei pentru pat suplimentar) 
1 copil cu vârsta între 13 - 18 ani: 234 lei/noapte, toate mesele și pat suplimentar incluse 
Al 3-lea adult în cameră (peste 18 ani): 253 lei/noapte, toate mesele și pat suplimentar incluse 

*Familiile cu mai mult de 1 copil vor avea costuri suplimentare. La recepție se va solicita certificatul de naștere al copiilor. 

* La prețul serviciilor de cazare se adaugă taxa de curs în valoare de 900 lei fără TVA și costurile pentru copil/copii, dacă este cazul.  

Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere 
și achitarea facturii.  

Perioade și tarife:

Ghid hotelier

2018

inscrieri@harrison.ro  031 005 0107 www.harrison.ro

Stațiunea Eforie Nord

Însoțitor Plătești 6 nopți
și stai 7GRATUIT

Spații de relaxare în aer liber

Cameră cu vedere la mare

*Intrare cu cină și ieșire cu mic dejun. 



BENEFICII: 

   0374 034 333

Prețurile nu includ TVA  

Hotel Q 3*

Acces nelimitat la piscina exterioară cu sezlonguri si umbrele Camere cu aer condiționat

Parcare privată (în limita disponibilității) WIFI gratuit

CHECK-IN: începând cu ora 18:00 
CHECK-OUT: până la ora 12:00

Regimul de servire a meselor: 770 lei FIȘĂ CONT/CAMERĂ/SEJUR
*Micul dejun este inclus în tariful camerei și nu se consumă din fișa cont. La cerere, fișa cont se poate suplimenta.

Facilități pentru copii și costuri suplimentare: 
1 copil cu vârsta între 0 - 7 ani: cazare gratuită, mic dejun inclus (nu include pat suplimentar) 
1 copil cu vârsta între 7 - 12 ani: 30 lei/noapte, cazare cu mic dejun  (opțional: extra 30 lei pentru pat suplimentar) 
1 copil cu vârsta între 12 - 18  ani: 60 lei/noapte, mic dejun și pat suplimentar incluse 

*Familiile cu mai mult de 1 copil vor avea costuri suplimentare. La recepție se va solicita certificatul de naștere al copiilor. 

* La prețul serviciilor de cazare se adaugă taxa de curs în valoare de 900 lei fără TVA și costurile pentru copil/copii, dacă este cazul.  

Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere 
și achitarea facturii.  

Perioade și tarife:

Ghid hotelier

2018

inscrieri@harrison.ro  031 005 0107 www.harrison.ro

Stațiunea Neptun

Însoțitor Plătești 6 nopți
și stai 7GRATUIT

Loc de joacă pentru copii

+



BENEFICII: 

   0374 034 333

Prețurile nu includ TVA  

Hotel WELS 4*

Grădina si zonă de relaxare cu foișor situate chiar pe malul Dunării

Excursie de 3h în rezervația Biosferei Delta Dunării Parcare privată (în limita disponibilității) 

WIFI gratuit

CHECK-IN: începând cu ora 16:00 
CHECK-OUT: până la ora 12:00

Regimul de servire a meselor: 1100 lei FIȘĂ CONT/CAMERĂ/SEJUR
*Mic dejun inclus în tariful camerei, nu se consumă din fișa cont. La cerere, fișa cont se poate suplimenta.

Facilități pentru copii și costuri suplimentare: 
1 copil cu vârsta până la 5 ani: cazare și mic dejun gratuite (nu include pat suplimentar) 
1 copil cu vârsta între 5-7 ani: 9 lei/zi pentru mic dejun (nu include pat suplimentar) 
1 copil cu vârsta peste 7-14 ani: 58 lei/noapte, mic dejun și pat suplimentare incluse 

*Familiile cu mai mult de 1 copil vor avea costuri suplimentare. La recepție se va solicita certificatul de naștere al copiilor.

* La prețul serviciilor de cazare se adaugă taxa de curs în valoare de 900 lei fără TVA și costurile pentru copil/copii, dacă este cazul.  

Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere 
și achitarea facturii.  

Perioade și tarife:

Ghid hotelier

2018

inscrieri@harrison.ro  031 005 0107 www.harrison.ro

Băltenii de Sus

Însoțitor GRATUIT

30 iulie - 5 august 2018 
3 - 9 septembrie 2018  

3182 lei/sejur  
3108 lei/sejur



BENEFICII: 

   0374 034 333

Prețurile nu includ TVA  

Pensiunea LAGUNA ALBASTRĂ 4

Balcon cu vedere spre Dunăre sau spre Lacul Murighiol

Excursie de 3h în rezervația Biosferei Delta Dunării

WIFI gratuit

CHECK-IN: începând cu ora 16:00 
CHECK-OUT: până la ora 12:00

Regimul de servire a meselor: 1100 lei FIȘĂ CONT/CAMERĂ/SEJUR
*Micul dejun nu este inclus în tariful camerei și se consumă din fișa cont. La cerere, fișa cont se poate suplimenta. 

Facilități pentru copii și costuri suplimentare: 

*Nu se poate asigura pat suplimentar, copiii vor consuma toate mesele din fișa cont disponibilă/cameră.

* La prețul serviciilor de cazare se adaugă taxa de curs în valoare de 900 lei fără TVA și costurile pentru copil/copii, dacă este cazul.  

Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere 
și achitarea facturii.  

Perioade și tarife:

Ghid hotelier

2018

inscrieri@harrison.ro  031 005 0107 www.harrison.ro

Murighiol

Însoțitor GRATUIT

Parcare privată (în limita disponibilității) 

Acces la piscine

16-22 iulie 2018 
13-19 august 2018  

Pensiunea Laguna Albastră oferă GRATUITATE pentru copiii cazați în cameră cu părinții.

3151 lei/sejur  



BENEFICII: 

   0374 034 333

Prețurile nu includ TVA  

Hotel RUIA 3*

Seară festivă barbecue în aer liber

Acces GRATUIT la saună și jacuzzi

Parcare privată (în limita disponibilității) WIFI gratuit

CHECK-IN: începând cu ora 16:00 
CHECK-OUT: până la ora 12:00

Regimul de servire a meselor: PENSIUNE COMPLETĂ - MENIU PRESTABILIT
*Mic dejun inclus în tariful camerei.

Facilități pentru copii și costuri suplimentare: 
1 copil cu vârsta între 0-6 ani: gratuitate la cazare și mic dejun (nu include pat suplimentar) 
1 copil cu vârsta între  ani 6-12 ani:  104 lei/noapte, pat suplimentar și toate mesele incluse 
  (pensiune completă cu meniu prestabilit)

*Familiile cu mai mult de 1 copil vor  avea costuri suplimentare. La recepție se va solicita certificatul de naștere al copiilor.

* La prețul serviciilor de cazare se adaugă taxa de curs în valoare de 900 lei fără TVA și costurile pentru copil/copii, dacă este cazul.  

Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere 
și achitarea facturii.  

Perioade și tarife:

Ghid hotelier

2018

inscrieri@harrison.ro  031 005 0107 www.harrison.ro

Poiana Brașov

Însoțitor GRATUIT

Masaj și ATV (contra cost) În centrul stațiunii

2743 lei/sejur  23-29 iulie 2018 
27 aug. - 2 sept. 2018  



BENEFICII: 

   0374 034 333

Prețurile nu includ TVA  

Hotel BUCEGI 3*

Cină festivă sâmbătă seara, cu preparate tradiționale Parcare privată (în limita disponibilității) 

WIFI gratuit

CHECK-IN: începând cu ora 16:00 
CHECK-OUT: până la ora 12:00

Regimul de servire a meselor: 1100 lei FIȘĂ CONT/CAMERĂ/SEJUR
*Mic dejun inclus în tariful camerei, nu se consumă din fișa cont. La cerere, fișa cont se poate suplimenta. 

Facilități pentru copii și costuri suplimentare: 
1 copil cu vârsta până la 6 ani: mic dejun și cazare gratuite (fără pat suplimentar) 
1 copil cu vârsta între  6-12 ani: cazare gratuită + 25 lei/zi pentru mic dejun (fără pat suplimentar) 
1 copil cu vârsta peste 12 ani: 55 lei/noapte - apartament clasic sau 65/noapte - apartament executive 

*Familiile cu mai mult de 1 copil vor avea costuri suplimentare. La recepție se va solicita certificatul de naștere al copiilor.

* La prețul serviciilor de cazare se adaugă taxa de curs în valoare de 900 lei fără TVA și costurile pentru copil/copii, dacă este cazul.  

Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere 
și achitarea facturii.  

Perioade și tarife:

Ghid hotelier

2018

inscrieri@harrison.ro  031 005 0107 www.harrison.ro

Sinaia

Însoțitor GRATUIT

Amplasat în centrul stațiunii, foarte aproape de telecabina Sinaia

În camerele duble nu se poate adauga pat suplimentar, dar se poate face trecerea la apartament, contra cost.

*Nu se consumă din fișa cont. 

3268 lei/sejur  13-19 august 2018 
3-9 septembrie 2018 



BENEFICII: 

   0374 034 333

Prețurile nu includ TVA  

Hotel AFRODITA 3*/4*

2 restaurante cu specific românesc și internațional Parcare privată (în limita disponibilității) WIFI gratuit

CHECK-IN: începând cu ora 16:00 
CHECK-OUT: până la ora 12:00

Regimul de servire a meselor: Pensiune completă în sistem BUFET SUEDEZ
*Intrare cu cină și ieșire cu mic dejun. 

Facilități pentru copii și costuri suplimentare: 
1 copil cu vârsta până la 7 ani: mic dejun și cazare gratuite (opțional: extra 50 lei/noapte pentru pat suplimentar) 
1 copil cu vârsta între  ani 7-12 ani: 160 lei/noapte și include pat suplimentar și toate mesele

*Familiile cu mai mult de 1 copil vor avea costuri suplimentare. La recepție se va solicita certificatul de naștere al copiilor.

* La prețul serviciilor de cazare se adaugă taxa de curs în valoare de 900 lei fără TVA și costurile pentru copil/copii, dacă este cazul.  

Rezervarea unui loc presupune completarea formularului de înscriere 
și achitarea facturii.  

Perioade și tarife:

Ghid hotelier

2018

inscrieri@harrison.ro  031 005 0107 www.harrison.ro

Băile Herculane

Însoțitor GRATUIT

Acces gratuit la SPA: piscină interioară cu duș cervical, saună finlandeză, jacuzzi și sala de fitness

3617 lei/sejur  30 iulie - 5 august 2018 
20 - 26 august 2018 



11  săptămâni consecutive

Vara 2018

50 cursuri

cu

înseamnă
în


