Către,
FEDERAŢIA/FILIALA………………………………………………………
Stimaţi colegi,
Şi în anul 2015 CNS „Cartel ALFA” oferă membrilor săi de sindicat posibilitatea
de a petrece un sejur ( durata minimă 3 nopţi) la Hotel APOLLO din MAMAIA.
Condiţiile sunt următoarele:
- camere dotate cu televizor color, aer condiţionat, cablu TV, frigider, telefon;
- hotelul a fost integral renovat la preluarea de către confederaţie;
- opţional : mic dejun la Restaurantul Dorna , în valoare de 20 lei/pers./zi ;
Înscrierierile se vor face prin intermediul unei agenţii EXIMTUR, la care,
pentru a putea beneficia de tariful în care este cuprins şi comisionul agenţiei,
trebuie să prezentaţi o adresă oficială din partea federaţiei sau a filialei din a cărei
structură este sindicatul la care sunteţi membru.
In oricare altă modalitate de acces, tariful va fi cu cel puţin 10% mai mare
decât cel din tabelul de mai jos.

Termenul de înscriere este cu minim 7 zile înainte de
data începerii sejurului, în funcţie de locurile
disponibile.
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Pentru membrii de sindicat din structura CNS „Cartel
ALFA” tariful pentru o cameră/ noapte fără mic dejun valabil
pentru un sejur de 3 nopţi este :

Nr.
crt.

Perioada

Preţ agenţie
per zi
dublă

single

1
01 - 22.06.2015*
101
90.50
2
23.06 - 13.07.2015
125.50
106.50
4
14.07 - 24.08.2015
168
138.50
5
25.08 - 07.09.2015
125.50
106.50
6
08.09 –31.10.2015
91.50
74.50
*În perioada 15-22.06.2015 nu se fac înscrieri, fiind perioada Consiliului General.
Reguli la cazare:
- accesul turiştilor însoţiţi de animale de companie este interzis în incinta hotelului;
- facilităţi pentru copii cazaţi în cameră cu însoţitori ( pentru acordarea cărora
trebuie să se prezinte la recepţia hotelului copie după certificatul de naştere al
copilului) :
 un copil sau doi copii în vârstă de până la 12 ani împliniţi, beneficiază de
gratuitate fără pat suplimentar;
 un copil sau doi copii între 12 şi 14 ani , plătesc obligatoriu un pat
suplimentar ( pat pliant) la suma de 50 % din contravaloarea unui pat ;
 un copil peste 14 împliniţi , deţinător de carte de identitate este considerat
o persoană adultă şi se cazează în condiţiile şi la tarifele valabile pentru
adulţi.
- într-o cameră nu se pot caza mai mult de patru persoane , din care cel mult doi
adulţi.
Parcarea se va asigura în limita locurilor disponibile.
Ion HOMOŞ
SECRETAR GENERAL
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