LUXURY Appartements, STEAUA DE MARE
Tarife sezon estival 2017

I NFO
Beneﬁciînd de o poziţie excepţională în nordul staţiunii Eforie Nord la mai puţin de 50 de metri de malul mării, Complexul
Hotelier Steaua de Mare are în componenţa sa şi 6 apartamente de lux situate în 2 corpuri de clădiri cu o arhitectură
minimalistă deosebită, datând din vremea lui Gheorghe Gheorghiu Dej. Vilele au fost complet modernizate şi ceea ce odinioară
foloseau ca reşedinţe de vară ale chiar liderului comunist şi apropiaţilor acestuia, acum sunt disponibile în regim hotelier pentru
a vă oferi o experienţă de neegalat pe litoralul românesc al Mării Negre,prin combinaţia inspirată de design, atenţia la detalii şi
serviciile de o calitate ireproşabilă.

Oaspeţii de la Steaua de Mare Luxury Apartments au acces în cadrul complexului la restaurantele Delﬁnul şi Meduza
care servesc mâncăruri tradiţionale româneşti și din bucătăria internaţională, la Braseria cu speciﬁc italienesc “Steaua de
Mare” de pe faleză, la vederile spectaculoase de la Panorama bar - Etaj 14 alături de cele două baruri suplimentare
Aqvatonic şi Delﬁnul, la renumita patiserie Steaua de Mare, la Steaua de Mare Fast-Food de pe plajă, la piscina în aer
liber cu apă din mare şi barul aferent, la locurile de joacă exterioare, la locul de joacă interior, la grădiniţa “Căsuţa cu
Poveşti” şi la atracţia cu supraveghere pentru copii “Magic Planet” ce include karaoke, dance party, şi jocuri interactive.
Toate apartamentele au un design modern, în stil minimalist, sunt dotate cu mobilier premium, băi placate cu marmură
sau ceramică, televizoare LCD de 42” şi 50“, balcoane sau terase cu vedere directă la mare, aer condiţionat, Wi-Fi
gratuit, canale prin cablu, minibar, espressor de cafea, ﬁer de călcat, masă de călcat, halate de baie, uscător de păr,
papuci şi articole de toaletă gratuite. De asemenea, unele unităţi de cazare includ bucătărie utilată şi zonă de servit
masa. Proprietatea dispune de parcare privată şi biciclete oferite gratis oaspeţilor.

Unități de cazare disponibile
Suprafața

Capacitate
standard

Tipul camerei

Nr. camere

Băi

PREMIER DELUXE
ROOM

1

30MP

2 + 2 COPII

1

10 MP,
1 MASUTA CAFEA SI
2 SCAUNE

PREMIER
SUITE

2 DORMITOARE
1 LIVING

60MP

4 + 2 COPII

1

40 MP,
1 LOC SERVIT MASA
5 PATURI DE PLAJA

Terasă

Dotări cameră

• PAT MATRIMONIAL DE 180X200 CM
• CANAPEA EXTENSIBILA

• 2 PATURI DE 180X200 CM
(CATE UN PAT/DORMITOR);

• 1 CANAPEA EXTENSIBILĂ (IN LIVING)

• 2 PATURI DE 180X200 CM

PREMIER DELUXE
SUITE

2 DORMITOARE
1 LIVING

70MP

4 + 2 COPII

1

20 MP,
1 MASUTA CAFEA SI
2 SCAUNE

(CATE UN PAT/DORMITOR);

• 1 CANAPEA EXTENSIBILĂ (IN LIVING)
• 2 SCAUNE DE TIP LOUNGE, IN LIVING ȘI
IN DORMITORUL PRINCIPAL

• GRADINA SITUATA PE

LUXURY
TWO-BEDROOM
APARTMENT

LUXURY
FOUR-BEDROOM
APARTMENT

2 DORMITOARE
1 LIVING

4 DORMITOARE
1 LIVING

FALEZA MARII

120MP

4 + 2 COPII

2

• PATURI DE PLAJA,
FOIȘOR, GRATAR IN AER

4

• FIECARE DORMITOR DISPUNE DE
BAIE PROPRIE

• PISCINA PENTRU COPII

• GRADINA CU TERSA

• 4 PATURI DE 180X200 CM
(CATE UN PAT/DORMITOR);

• PATURI DE PLAJA,

• FIECARE DORMITOR DISPUNE DE
BAIE PROPRIE

• PISCINA PENTRU COPII
• JACUZZI DE EXTERIOR

• LIVING CU BUCATARIE UTILATA, ZONA
DE SERVIT MASA, ZONA DE RELAXARE CU
CANAPEA SI TV

SITUATA PE FALEZA MARII

8 + 2 COPII

(CATE UN PAT/DORMITOR);

• LIVING CU BUCATARIE UTILATA, ZONA
DE SERVIT MASA, ZONA DE RELAXARE CU
CANAPEA, TV ȘI ȘEMINEU

LIBER

160MP

• 2 PATURI DE 180X200 CM

GRATAR IN AER LIBER

*
Accesul în Apartamentele Luxury se face pe baza unui card magnetic (pe care îl primiți de la Recepția
AQVATONIC Hotel)
** Oaspeții oricărui tip de Apartament Luxury beneﬁciază, la cerere, de room service.
*** Luxury Two-Bedroom Apartment și Luxury Four-Bedroom Apartment oferă posibilitatea servirii mesei direct în
apartament sau în foișor, în regim de room service, la cererea oaspeților noștri.

ALTE FACILITATI INCLUSE:

AC ; WI-FI GRATUIT ; TV CU ECRAN PLAT 42” ; MINIBAR ; EXPRESOR DE CAFEA ; FIER DE CĂLCAT ; USCĂTOR DE PĂR
HALATE DE BAIE, PAPUCI ȘI ARTICOLE DE TOALETĂ GRATUITE

A

Luxury Apartments ****
TARIFE SEZON 2017

TARIFE APARTAMENTE PE NOAPTE
PERIOADA

01.06 – 29.06
03.09 – 16.09

30.06 – 13.07
20.08 – 02.09
14.07 - 20.08

PREMIER DOUBLE
ROOM

*

PREMIER SUITE

*

LUXURY VILLA
APARTMENTS

**

LUXURY VILLA
ENTIRE VILLA

Two
Bedroom

Four
Bedrooms

540 RON

675 RON

990 RON

380 RON

760 RON

945 RON 1400 RON

2200 RON

540 RON

1080 RON

1215 RON 1750 RON

2800 RON

Deluxe

Premier

270 RON

Deluxe

***

1500 RON

SERVICII DE MASA

Mic dejun

Demipensiune

Pensiune complată

ADULTI

35 RON

80 RON

125 RON

0 - 3 ANI

GRATUIT

GRATUIT

GRATUIT

4 - 7 ANI

15 RON

40 RON

60 RON

8 - 13 ANI

25 RON

60 RON

80 RON

COPII

*
Tarif valabil pentru sejur de minim 5 nopti
** Tarif valabil pentru sejur de minim 7 nopti
*** Inchiriaza ambele apartamente din Luxury Villa si ai la dispozitia ta intreg parterul format din 6 dormitoare,
2 livinguri cu bucatarii complet utilate, intreaga gradina dotata cu terasa, foisor, gratar exterior, jacuzzi, piscina
pentru copii si paturi pentru plaja, toate la dispozitia dumneavoastra.
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TARIFE SEZON 2017
Tarif pat suplimentar 40 RON / zi in functie de disponibilitate.

A CCES Z ONA A Q VA T O N I C
+ F UN Z ONE A QVA TO N I C

P ACHET A QVA TO N I C
PENTRU INTREGUL SEJUR

S ERVICII

Adulti

Copii

45 RON

25 RON

100 RON / ADULT

50 RON / COPIL

INCLUSE:

Tarifele sunt per cameră și includ: TVA, taxă hotelieră și acces la piscina Steaua de Mare (în
limita locurilor disponibile între orele 09:00 - 18:00), internet WiFi, parcare, acces la locurile
de joacă interioare și exterioare. Copiii între 0-13 ani beneﬁciază de cazare gratuită în limita
capacității camerei (se oferă baby cot in limita disponibilității și în urma unei rezervări).
P ACHETE

MASĂ:

In functie de gradul de ocupare mesele vor ﬁ servite in sistem a la carte sau open buﬀet in
cadrul Restaurantului sau Braseriei Steaua de Mare.
Oaspeții cazați la Luxury Villa Apartents pot opta pentru servirea meselor în apartament
pentru o taxa suplimentară de 50 RON / masa.

Facilități
Facilitati la serviciile de cazare pentru oaspetii Luxury Apartements
Acces la grădinița “Căsuța cu Povești”și spectacolele din cadrul acesteia (deschisă în perioada iulie – august).
Acces la locul de joacă cu supraveghetor “Meduza Play Ground” (deschis în perioada iunie – septembrie)
Acces Gratuit la biciclete în limita disponibilității
Prosoape de plajă și umbrele disponibile Gratuit la Recepția Hotelului (se percepe o garanție de 50 Ron / prosop sau
100 Ron / umbrela)
CAZAREA
Cazarea se efectuează între orele16:00-23:00 la recepția AQVATONIC MED SPA.
Predarea camerei către oaspete la începutul perioadei de cazare precum şi preluarea acesteia la sfârşitul perioadei de ședere
se va face pe baza unei Liste de Inventar semnate de ambele părţi.
IEŞIREA
Eliberarea camerei de către oaspete se face până la ora 10:00. Orice depăşire a orei menţionate, dar nu mai târziu de ora
12.00, implică un extra cost de 100 RON + TVA ce se va achita cash sau cu card bancar. La plecare oaspetele va efectua
predarea corespunzătoare a inventarului proprietăţii recepționerului.

PLATA
Oaspetele va achita plata integrală a sejurului prin virament în termen de 48 ore de la data emiterii facturii. Nerespectarea
acestor condiții conduc după caz la negarantarea rezervării sau rezilierii acesteia.
REZERVĂRI
Conﬁrmarea rezervării se va efectua în momentul în care plata va ﬁ înregistrată în cont.
Rezervarea se consideră fermă după plata integrală a avansului. Oaspetele are obligaţia de a pune la dispoziţia Compexului
lista persoanelor ce vor ocupa Proprietatea, numarul maxim al persoanelor admise ﬁind 2 adulţi şi 2 copii pentru Premium
Double Rooms, 4 adulți şi 2 copii pentru Premier Suite, 4 adulţi şi 2 copii pentru Two Bedroom Luxury Villa Apartment și
8 adulți și 4 copii pentru Four Bedroom Luxury Villa Apartment.

MENŢIUNI
Accesul cu animale de companie nu este permis. Fumatul în incinta Proprietăţii este strict interzis. Abaterea de la această
regulă se taxează cu o amendă de 1000 RON şi rezilierea contractului de închiriere unilateral de către Proprietar la simpla
cerere a acestuia, fără dreptul oaspetelui de a mai solicita recuperarea sumelor deja plătite. Oaspetele va respecta Proprietatea
şi tradiţia complexului, manifestându-se manierat şi decent fără a provoca deranjul sau nemulţumirea vecinilor. Orice abatere
de la aceste reguli îndreptăţeşte Proprietarul să rezillieze unilateral contractul de închiriere la simpla cerere a sa. Ca urmare,
Oaspetele este obligat să elibereze Proprietatea înainte de data expirării duratei de închiriere, oaspetele pierzând orice drept
asupra sumelor plătite.

ANULĂRI
În cazul în care clientul anulează rezervarea, din orice motiv, urmatoarele costuri de anulare i se vor aplica: - dacă anularea se
face cu cel puţin 6 săptămâni înainte de data șederii, oaspetele va putea primi înapoi sumele plătite mai puţin suma de
500 RON + TVA, sumă datorată pentru acoperirea cheltuielilor administrative. - dacă anularea se face cu cel puţin 3 săptămâni
înaintea cazării, oaspetelui i se vor aplică costuri de anulare de 50% din valoarea sejurului; - dacă anularea se face cu mai puţin
de 3 săptămâni înaintea cazării, oaspetelui i se vor aplică costuri de anulare de 100%.

