
 

         
    OLTENIA ALL INCLUSIVE HOTEL

Avantajat de o poziție privilegiată, pe faleza din centrul stațiunii Olimp - fix în fața treptelor către plajă, ce 
conferă vederi panoramice spre mare, din aproape toate camerele, noul Hotel Oltenia**** se redeschide 
începând cu sezonul 2023 într-un nou concept de ALL INCLUSIVE SUPERIOR ce cumulează peste 25 de ani de 
experiență în servicii hoteliere a brandului 100% românesc - Steaua de Mare Hotels & Resorts.

Olimp - tărâmul magic

Zâmbetele și serviciile de calitate cu care v-am obișnuit în unitățile noastre se vor regăsi și în noul hotel ce 
beneficiază de peste 200 de camere, suite și apartamente răcoroase și confortabile, modernizate într-un stil 
contemporan, la standarde de 4 stele și cu acces la o gamă variată de servicii precum: plaja privata situată fix 
în fața hotelului, amenajată începând cu anul 2023 să deservească clienții hotelului; un superb restaurant cu 
vederi panoramice amplasat desupra falezei cu seri tematice și bucate alese, atent pregătite de o echipă cu 
renume; Lobby Bar cu open bar de băuturi deschis zilnic, terase, locuri de joacă exterioare pentru copii și 
ample spații deschise în dorința de a creiona o experiență de vis încununată de frumusețea peisajului ce ne 
conferă un mare avantaj.

Deși face parte dintr-un proiect de extindere cu finalizare în anul 2024, avem speranța că vom putea 
deschide în anul 2023 și noua piscină în aer liber, amplasată tot pe taluzul din fața mării*.
*Facem eforturi susținute pentru a finaliza piscina până la data de 1 iunie 2023, dar nu putem garanta acest lucru în acest moment.
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HOTEL OLTENIA - ALL INCLUSIVE SUPERIOR 2023
Savurează vacanța de vară ideală, la mai putin de 100 de metri de malul mării și bucură-te de soarele care răsare 
fix în fața ta, din mare, într-o experiență memorabilă pe litoralul nostru. 

Toate camerele sunt proaspăt modernizate și decorate elegant într-un stil contemporan minimalist cu sisteme de 
răcire și încălzire, SMART TV cu diagonale generoase, espressoare de cafea, cutii de valori și minibaruri reali-
mentate zilnic cu băuturile răcoritoare și alcoolice incluse în pachetele All Inclusive, băi dotate cu cabină de duș, 
uscător de păr, articole de toaletă gratuite și un fotoliu așezat la geam pentru a contempla vederile de neuitat. 

Proprietatea este situată fix în fața promenadei din centrul stațiunii Olimp și pune la dispoziție o Recepție cu 
program non-stop și WiFi gratuit.

Pachetele ALL INCLUSIVE includ: 3 mese în sistem Open Buffet servite în noul restaurant cu vederi panoramice, 
situat deasupra falezei, băuturi răcoritoare, bere și vin în timpul meselor, MINIBAR în cameră inclus în limita unei 
alimentări pe zi, 2 șezlonguri per cameră dublă la plaja privată, acces la locurile de joacă  exterioare și programe 
de divertisment pentru copii si adulti conform orarului afișat în receptie.

*Capacitate maximă de cazare în camera dublă: 2 adulti + 1 copil.
*Capacitate de cazare în camera triplă: 2 adulti si 2 copii sau 3 adulti si 1 copil. 
Un singur copil poate fi cazat in camerele duble si maxim doi in cele triple.
*Capacitate de cazare în suită: 2 adulti si 3 copii sau 3 adulti si 2 copii sau 4 adulti si un copil.
*Tarife calculate pentru 2 persoane cazate în cameră, valabile pentru pachete de minim 5 nopți.

Sejur Double Room Triple Room

1.06 – 16.06.2023 / 17.09 – 30.09.2023

Tarif cameră / noapte (2 pers)* 697 LEI 747 LEI 947 LEI

Suita*

16.06 – 29.06.2023 / 3.09 – 16.09

Tarif cameră / noapte (2 pers)* 883 LEI 939 LEI  1199 LEI

Tarif cameră / noapte (2 pers)*

30.06 – 13.07 / 20.08 – 2.09

1049 LEI 1139 LEI  1499 LEI

14.07-19.08

1099 LEI 1199 LEI  1799 LEITarif cameră / noapte (2 pers)*



FACILITĂȚI HOTEL OLTENIA – PACHETE ALL INCLUSIVE

 

Facilități incluse:
     3 mese în sistem Open Buffet. În timpul meselor se servesc băuturi răcoritoare, apă plată și carbogazoasă, 
precum și bere/ vin/ băuturi alcoolice la prânz și cină;
     Băuturi non-alcoolice, cafea și băuturi alcoolice (bere, vin) la barul special amenajat pe faleza complexului în 
cadrul noului restaurant OLTENIA;
     Minibar în cameră alimentat o dată pe zi;
     Acces la snacks și barul cu autoservire special amenajat la parter in Lobby Bar
     Acces la locurile de joacă exterioare;
     Acces la programele de divertisment pentru copii conform orarului afișat in Recepție;
     LIVE BAND/ Entertainment & băuturi răcoritoare, bere și vin conform orarului afișat în Recepție;
     Internet wi-fi gratuit;
     2 Șezlonguri per cameră dublă la plaja privată și orice pat suplimentar beneficiază gratuit de 1 șezlong la 
plajă;
     Orice apartament beneficiază de 3 șezlonguri la plajă;
     Prosoape de plajă.
     În cadrul serviciilor turistice sunt incluse locurile de parcare pentru autoturismele turiștilor în funcție de 
disponibilitatea de la locație.

În momentul cazării o garanție de 200 lei, care se returnează în ziua de check-out va fi percepută pentru fiecare 
persoană cazată în hotel.

Facilități copii:

     Copiii între 0 și 2.99 ani au gratuitate la cazare și masa. În limita disponibilității, pot beneficia de paturi de 
copii;
     Copiii între 3 și 6.99 ani au cazarea GRATUITĂ și achită 105 LEI suplimentul AI. Fără pat suplimentar. Un 
singur copil poate fi cazat in camerele duble si maxim 2 in cele triple.
     Copiii între 7 și 11.99 ani au cazarea GRATUITĂ și achită 155 LEI suplimentul AI. Fără pat suplimentar; Un 
singur copil poate fi cazat in camerele duble si maxim 2 in cele triple.
     Copiii peste 12 ani sau orice adult suplimentar achită 250 LEI / noapte. Fără pat suplimentar; Un singur 
copil poate fi cazat in camerele duble si maxim 2 in cele triple.
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