Ofertă Rusalii
01 Iunie - 05 Iunie 2017
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Single

780 lei/sejur

960 lei/sejur

1050 lei/sejur

Dublă

1260 lei/sejur

1550 lei/sejur

1700 lei/sejur

Junior Suite

1980 lei/sejur

2520 lei/sejur

3000 lei/sejur

tarifele sunt exprimate în lei/sejur/cameră sau apt.

Oferta include :
CAZARE și DEMIPENSIUNE (mic dejun plus prânz sau mic
dejun plus cină bufet suedez). Băuturi incluse la bufet:
apă minerală/plată, sucuri naturale, 150 ml vin alb/roșu/pers
adultă la prânz sau cină, iar la mic dejun apă, cafea, ceai,
lapte, suc.
Distracție pentru cei mici cu Profesorul de joacă Leon
Magdan și animatorii săi.
Acces gratuit THERMARIUM HEAT EXPERIENCE & POOL
COCOR SPA: piscină interioară încălzită, Jacuzzi, cascade
cervicale, înot contra-curent, Saună ﬁnlandeză, Biosauna,
Hammam, Fântâna de Gheață, Relaxation Boudoir, Solarium
Deck cu vedere la mare.
Accesul se face pe baza unei rezervări la recepția SPA, în
funcție de disponibilitate, între orele 9.00-20.00
KIDS POOL: program special piscină interioară pentru copii
zilnic între orele 10.00-12.00 și 16.00-18.00
COCOR KINDERGARTEN - copiii vor avea unde să se joace
(loc de joacă interior și exterior)
Discount 15% la orice terapie individuală din meniul
CENTRULUI COCOR SPA (nu se aplică pachetelor opționale
din cadrul prezentei oferte)
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Facilități:
Copiii de la 0 la 3 ani beneﬁciază de reducere 100% la cazare și masă, inclusiv
demipensiune.
Pentru copiii de la 3 la 12 ani (inclusiv) însoţiţi de 1 adult, care primesc pat
normal în cameră dublă, se aplică tariful de cameră single (copilul beneﬁciază
de gratuitate la cazare) plus suplimentul de demipensiune copil, în valoare
de 46 lei/noapte.
Copiii de la 3 la 12 ani (inclusiv) însoţiţi de 2 adulţi, beneﬁciază de o reducere
de 100% la cazare, în camera părinţilor și achita doar 50% masă (demipensiune
46 lei/zi). Se poate instala pat suplimentar pliant gratuit, la cerere, în funcţie
de disponibil.
Pentru al treilea adult în cameră dublă se asigura pat suplimentar pliant la etaj,
sau al treilea pat de o persoană la parter (recomandat) și achita 142 lei/noapte
cazare și demipensiune.
Demipensiunea inclusă în tariful apartamentelor (Junior Suite) este pentru 2 pers.
Pentru ceilalţi oaspeţi se va achita supliment masa principală, astfel: 28 lei/zi pentru
ﬁecare copil cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani (inclusiv), respectiv 56 lei/zi pentru
ﬁecare oaspete cu vârsta mai mare de 13 ani. Copiii cu vârsta de până la 3 ani
beneﬁciază de gratuitate la serviciile achiziţionate de adulţii
care îi însoţesc. Apartamentele sunt compuse din dormitor cu pat matrimonial
și living cu canapea extensibilă.

Servicii gratuite:
Parcare în limita locurilor disponibile, Internet wireless, sezlong la piscină
exterioară, în limita locurilor disponibile.

Metamorphosis 324 lei/ pers
Scents of Morocco 15 min - Gomaj parfumat cu sare de alaun, miere
si lăptișor de matcă bar de arome: ﬂoare de portocal/fructe/trandaﬁr
Iyashi Dome 30 min - Aroma Relaxing Massage 50 min

Summer Glow 210 lei/ pers
Hydrojet Therapy 20 min - hidromasaj cu uleiuri esentiale
Dry Flotation Body Wrap 30 min - împachetare hidratantă
cu unt de shea Aroma Relaxing Massage 50 min

Chocolate Temptation 147 lei/ pers
Rain Shower Massage 15 min - masaj energizant sub ploaia
caldă a dușului Vichy
Chocolate Decadence 50 min - împachetare delicioasă
cu ciocolată pură pe Dry Flotation

Spa Moments For Men 165 lei/ pers
Underwater Massage 20 min - masaj subacval
Intensive Muscle Massage 50 min - masaj revigorant cu ulei de citrice
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