Hotel Favorit se află la doar 150 m de golful stațiunii Venus, o zonă cu o plajă largă și intrare lină în apă. Se
întinde pe o suprafață de 10.000 mp cu o vegetație bogată, o zonă ce oferă liniște și relaxare, aproape de centrul
stațiunii. La Hotel Favorit puteți achita șederea și cu vouchere de vacanță.
Cele 220 de camere sunt complet renovate, spațioase și dotate cu un mobilier modern și funcțional. Toate camerele
beneficiaza de balcon, televizor, frigider încăpător și mobilier functional, cu dulap și spațiu de depozitare. Toate băile
camerelor au în dotare cabină de duș de tip walk-in și obiecte sanitare de ultimă generație. Camerele au fost
modernizate constant și complet în ultimii 4 ani și permit includerea unui pat suplimentar. Toate camerele au în
dotare aer condiționat și internet wireless gratuit.
Hotel Favorit este locul ideal de cazare cu animale de companie pe litoralul românesc . Vă puteți bucura împreună
cu pisicuța sau cățelul dumneavoastră de un concediu la mare reușit, într-un hotel în care animalele de companie
sunt, întotdeaua, binevenite. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați în momentul rezervării pentru a beneficia
de ofertele noastre speciale.
Facilități
Plaja privată Hotel Favorit
Oaspeții nostri beneficiază de plaja privată situată în imediata apropiere a Hotel Favorit, contracost. Aflată la doar
150 m de hotel, plaja privată este dotată cu șezlonguri și umbrele.
Parcare gratuită
Oaspeții Hotel Favorit Venus beneficiază de parcare gratuită , în limita celor 80 de locuri disponibile. Locurile de
parcare nu pot fi rezervate înaintea sosirii sau în timpul șederii.
Terasa Hotel Favorit
Situată la primul etaj al Hotel Favorit, terasa este dotată cu mobilier special. Poate fi folosită pe tot parcursul zilei,
până la miezul nopții.
Restaurant Melodia
Oaspeții noștri se pot delecta cu un mic dejun bogat la Restaurantul Melodia , aflat la doar 50 m distanță. Tot aici se
pot servi mese în regim a la carte sau parte a pachetelor de demipensiune sau pensiune completă.
Sala de fitness și saună
În cadrul Hotel Melodia și dotate cu vestiare, dușuri și aparate multifuncționale, sala de fitness și sauna sunt la
dispoziția oaspetilor noștri, contracost.
Loc de joacă pentru copii
Locul de joacă pentru copii este situat în imediata apropiere a recepției Hotel Favorit, într-o zonă răcoroasă, cu multă
umbră. Este dotat cu pavaj protector reflex.
Copii:
În camere se pot caza maxim 2 adulți cu 2 copii, indiferent de vârstele acestora.
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Copiii cu vârsta sub 2 ani au gratuitate.
În cazul în care într-o cameră dublă cu doi adulți se cazează 2 copii, al doilea copil are obligativitate la pat
suplimentar, indiferent de vârsta celui mai mic dintre ei.
În cazul în care într-o cameră dublă cu doi adulți se cazează 1 copil cu vârsta între 2 și 11,99 ani, se achită 50% din
valoarea micului dejun pentru un adult, respectiv 50% din valoarea demipensiunii sau pensiunii complete pentru un
adult.
În cazul celui de-al doilea copil cu vârsta între 2 și 11,99 ani, indiferent de vârsta primului copil, cazat într-o cameră
cu 2 adulți, acesta are obligativitate la pat suplimentar (50% din valoarea unui loc în cameră) și plătește masa în baza
categoriei de vârstă.
În cazul în care într-o cameră dublă cu doi adulți se cazează 2 copii cu vârstele peste 12 ani, se achită 80% din
valoarea unui loc de cazare adult, mesele achitându-se integral pentru fiecare copil.
Structura camerelor permite adăugarea a maxim un pat suplimentar sau un pătuț pentru copil (0-1,99 ani).

Oferta Sindicate 2020 - pentru sejururi de minim 6 nopti
Hotel Favorit - Camere Standard - 3 stele
Tarife RON/camera/sejur 6 nopti
19.06.-30.06. 01.07.-14.07.
RON 1,086
RON 1,134
1 adult in camera dubla
RON 1,086
RON 1,134
1 adult + 1 copil 0- 1,99 ani
RON
1,086
RON 1,134
1 adulti + 2 copii 0-1,99 ani
RON 1,341
RON 1,389
1 adult + 1 copil 2- 11,99 ani
RON 1,341
RON 1,389
1 adult + 1 copil 2-11,99 ani + 1 copil 0-1,99 ani
RON 1,740
RON 1,800
1 adult + 2 copii 2 - 11,99 ani
RON
1,740
RON 1,800
1 adult + 1 copil peste 12 ani
RON 1,740
RON 1,800
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 0-1,99 ani
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 2-11,99 ani
RON 2,175
RON 2,250
(pat suplimentar)
RON 2,430
RON 2,505
1 adult + 2 copii 12-17,99 ani (pat suplimentar)
RON 1,740
RON 1,800
2 adulti in camera dubla
RON
1,740
RON 1,800
2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani
RON 1,740
RON 1,800
2 adulti + 2 copii 0-1,99 ani
RON 1,995
RON 2,055
2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani, fara pat suplimentar
RON 2,175
RON 2,250
2adulti + 1 copil 2-11,99 ani, cu pat suplimentar
2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani + 1 copil 2-11,99 ani
RON 2,175
RON 2,250
(pat suplimentar)
2 adulti +1 copil 0-1,99 ani + 1 copil 12-17,99ani
RON 2,430
RON 2,505
(pat suplimentar)
RON 2,430
RON 2,505
2 adulti + 2 copii 2-11,99 ani (pat suplimentar)
RON 2,685
RON 2,760
2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani + 1 copil 12-17,99

15.07.-25.08.
RON 1,554
RON 1,554
RON 1,554
RON 1,809
RON 1,809
RON 2,064
RON 2,064
RON 2,064

26.08.-31.08.
RON 1,134
RON 1,134
RON 1,134
RON 1,389
RON 1,389
RON 1,800
RON 1,800
RON 1,800

RON 2,580

RON 2,250

RON 2,835
RON 2,064
RON 2,064
RON 2,064
RON 2,319
RON 2,580

RON 2,505
RON 1,800
RON 1,800
RON 1,800
RON 2,055
RON 2,250

RON 2,580

RON 2,250

RON 2,835

RON 2,505

RON 2,835
RON 3,090

RON 2,505
RON 2,760
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(pat suplimentar)
RON 2,430
RON 2,505
RON 2,835
RON 2,505
2 adulti + 1 Copil 12-17,99 ani (pat suplimentar)
RON 3,048
RON 3,132
RON 3,504
RON 3,132
2 adulti + 2 Copii 12-17,99 ani (pat suplimentar)
*Tarifele sunt exprimate in RON / camera / sejur 6 nopti, servicii de cazare cu demipensiune (mic dejun si cina).
Note:
•
Tarifele includ TVA 5%.
•
Rezervarile se vor transmite in scris la e-mail info@hotelfavorit.ro.
•
Hotelul va confirma in scris rezervarile si va transmite factura proforma aferenta fiecarei rezervari. Valoarea
avansului este egala cu valoarea serviciilor comandate pentru prima zi de sejur.
•
Termenul de plata al avansului este de maxim 7 zile de la data emiterii facturii proforme. In caz contrar,
rezervarea se anuleaza automat.
•
Plata avansului se face prin virament, în contul nr. RO91BTRLONCRT0346676601, deschis la Banca
Transilvania, filiala Mangalia, cu mentionarea numarului facturii proforma emisa de hotel.
•
Dovada platii avansului se face prin transmiterea catre Hotel, la email info@hotelfavorit.ro, a copiei
documentului justificativ (ordin de plata, foaie de varsamant, depunere numerar etc.), iar Hotelul va emite factura de
avans pentru suma incasata in momentul identificarii platii.
• Pentru orice anulare survenita cu pana la 10 zile inainte de data sosirii, Hotelul nu va percepe penalizare, iar
suma achitata in avans se va restitui integral catre titularul platii.
• In cazul anularilor cu mai putin de 10 zile inainte de data sosirii sau in cazul neprezentarii la data de incepere a
sejurului Hotelul va aplica o penalizare constand in tariful integral al primei zile de sejur (cazare si mese).
• In cazul plecarilor in avans, se achita o penalizare de o noapte de cazare (fara mese) la tariful afisat la receptie.
• Pentru a beneficia de oferta speciala oaspetele trebuie sa faca dovada faptului ca este angajat al sindicatului
colaborator .Beneficiarii ofertei speciale pot fi doar membrii de sindicat si/sau membrii de familie insotitori ai
acestora.
• Dovada calitatii de membru se poate face pe baza legitimatiei de si/sau a adeverintei la momentul rezervarii
pentru a putea beneficia de ofertele speciale.

Facilitati acordate copiilor:
•
•
•
•
•

In camere se pot caza maxim 2 adulti cu 2 copii, indiferent de varstele acestora.
In cazul celui de-al doilea copil cu varsta intre 2-11,99 ani, cazat intr-o camera cu 2 adulti, acesta are
obligativitate la pat suplimentar, la tariful mentionat in tabel.
In cazul a doi copii cu varste intre 0 si 1,99 ani cazati in camera cu doi adulti, ambii copii beneficiaza de
gratuitate la cazare si mese (fara pat suplimentar)
Pentru copiii cu varstele cuprinse intre 2-17,99 ani, pachetul de masa este obligatoriu.
Pentru copii cu varsta cuprinsa intre 0-1,99 ani si 2-11,99 ani se acorda gratuitate la cazare fara pat
suplimentar.

Camere matrimoniale si twin – 3 stele
Camerele din cadrul Hotel Favorit*** au fost renovate in anul 2014 (120 camere duble) si in anul 2018 (89 camere
duble). Toate camerele au in dotare mobilier nou cu un design modern si functional, un pat (matrimonial) sau cu 2
paturi (Twin), aer conditionat, frigider, TV (cablu 65 programe), balcon si baie cu dus.
Accesul la internet (wireless) este gratuit.
Este permis accesul cu animale de companie. Tariful este 20 RON/zi/animal.

Servicii de masa:
Mesele (pachet de masa demipensiune, MD + Cina) sunt asigurate la Restaurant Melodia, 4 stele, situat la aproximativ
50m distanta de Hotel Favorit.
Servirea meselor se face intre orele: mic dejun 7:30 – 10:00, cina 19:00 – 21:30.
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Optional, contra cost, pranzul se poate servi in sistemul “fisa cont camera” Valoarea /zi/pers este de 50 ron. De
asemenea pranzul se poate servi si “a la carte”.
In cadrul pachetului, in prima zi de cazare, se serveste o masa – cina. In ultima zi de cazare se serveste 1 masa - micul
dejun.

Servicii gratuite:
•
•
•
•
•
•

Parcare in limita locurilor disponibile (60 locuri)
Acces la internet (wireless) in Receptia hotelului
Loc de joaca pentru copii
Servicii de secretariat, primire si expediere corespondenta
Informatii turistice
Rezervari

Alte servicii cu plata:
In cadrul Hotelului Melodia ****:
- acces la piscine pentru adulti si copii: 20 RON/adult/zi si 10 RON/copil/zi
- acces plaja (sezlonguri, umbrela si masuta) in limita locurilor disponibile
- servicii de masaj cu programare prealabila, la tarifele afisate la receptia Hotelului Melodia****
- acces la sauna Hotelului Melodia**** : 20 RON/adult/zi

Serii sejururi 2020
Serie pentru sejur de 6 nopti

Data Intrare

Data Iesire

Seria I
Seria II
Seria III
Seria IV
Seria V
Seria VI
Seria VII
Seria VIII
Seria IX
Seria X
Seria XI
Seria XII
Seria XIII

19 iunie
25 iunie
1 iulie
7 iulie
13 iulie
19 iulie
20 iulie
25 iulie
26 iulie
31 iulie
1 august
6 august
7 august

25 iunie
1 iulie
7 iulie
13 iulie
19 iulie
25 iulie
26 iulie
31 iulie
1 august
6 august
7 august
12 august
13 august

Seria XIV
Seria XV
Seria XVI

12 august
13 august
18 august

18 august
19 august
24 august
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Seria XVII
Seria XVIII
Seria XIX

19 august
24 august
25 august

25 august
30 august
31 august

Masuri antiCovid

Siguranta oaspetilor si a membrilor echipei noastre este si va fi mereu o prioritate!
Angajamentul nostru este acelasi: de a asigura servicii de calitate si experiente de neuitat la cele mai inalte
standarde, in conditii de siguranta maxima.
Astfel la hotel Favorit vom implementa urmatoarele masuri pentru ca toti oaspetii nostri sa aiba parte de un
sejur sigur si confortabil:
1. Echipa noastra va fi instruita in detaliu cu privire la masurile de prevenire esentiale si va primi instructiuni
si protocoale de operare imbunatatite permanent in conformitate cu noile reglemantari publicate de catre
OMS si de catre autoritatile romane.
De asemenea toti membrii echipei vor fi testati periodic anti-Covid.
2. Operatiuni implementate pentru primirea si cazarea oaspetilor:
- monitorizarea temperaturii oaspetilor, in cazul in care aceasta va fi o masura impusa de autoritati.
- simplificarea procedurii de check-in: implementam check-inul online pentru a micsora timpul alocat
cazarii oaspetilor nostri; astfel ii rugam pe oaspeti sa completeze fomularele de cazare online. Vom procesa
online inclusiv platile sejururilor.
- folii de protectie antiseptice pentru manerele usilor din spatiile comune si butoanele cu care pot intra in
contact oaspetii
- dispensere cu solutie dezinfectanta la intrarea in hotel si in zonele comune
- accesul la lifturi se va face de catre persoanele cazate in aceeasi camera
- toate spatiile comune vor fi dezinfectate periodic prin nebulizare pentru o siguranta cat mai ridicata
- frecventa sporita de curatare a spatiilor comune (receptia, toaletele publice, sala de conferinte etc.)
- accesul in zona spa, sala fitness, sauna, masaj se va face pe baza de programare, iar spatiile vor fi
dezinfectate dupa fiecare utilizare
- locurile de joaca se vor igieniza cu o frecventa sporita
- personalul va fi testat periodic anti-Covid si va purta masti de protectie
- baile ce apartin spatiilor publice vor fi igienziate si dezinfectate periodic
- vom pastra normele de distantare sociala prin marcaje specifice
3. Proceduri implementate pentru igienizarea camerelor:
- cardurile de acces si/sau cheile vor fi dezinfectate cu lampi cu UV bactericide/virucide
- camerele vor fi igienizate periodic cu lampi UVC bactericide/virucide
- pentru dezinfectia camerelor si a suprafetelor se vor folosi dezinfectanti biocizi/virucizi, atestati de
Ministerul Sanatatii. Se va intensifica igienizarea acestor spatii.
- Lenjeria si prosoapele vor fi spalate si calcate la temperaturi ridicate
4. Operatiuni pentru restaurant:
- toate manerele usilor din spatiile publice vor fi prevazute cu folii de protectie antiseptice
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- la intrarea in restaurant vor fi montate dispozitive cu dezinfectanti - spatiile vor fi igienizate frecvent
- vom intensifica procesul de dezinfectie al tuturor suprafetelor cu dezinfectanti biocizi/virucizi, atestati de
Ministerul Sanatatii
- vesela si tacamurile se vor igieniza la temperaturi inalte
- pe mese se vor pune suporti de unica folosinta pentru farfurii, care se vor inlocui dupa fiecare oaspete
- mesele vor fi dezinfectate dupa fiecare oaspete
- personalul va purta masti de protectie si va fi verificat periodic prin testari specifice Anti-Covid
- vom evalua zilnic starea de sanatate a personalului prin masurarea temperaturii la inceperea programului
de lucru
- vor pastra distantantarea sociala de minim 1,5 m intre mese
5. Operatiuni piscina si plaja
- vom pastra distantarea sociala intre sezlonguri de minim 1,5m
- sezlongurile vor fi igienizate periodic conform reglementarilor in vigoare
- piscina va fi igienizata periodic conform reglementarilor in vigoare
Urmarim in permanenta atat recomandarile si instuctiunile OMS cat si ale autoritatilor de sanantate, pentru a
oferi cele mai bune servicii, protejand in acelasi timp siguranta oaspetilor si a echipei noastre!
Detalii rezervari:rezervarile pot fi facute pe mail la una din adresele de mai jos.Informatiile pot fi obtinute atat pe
mail cat si telefonic , datele de contact sunt specificate mai jos.

Madalina Balan
Director Vanzari
Complex Melodia & Hotel Favorit,
Venus 905504, Romania
Mobile: +40752.099.162
Email: madalina.balan@venusholiday.ro
Alexandra Sandu
Coordonator Vanzari
Complex Melodia & Hotel Favorit,
Venus 905504, Romania
Mobile: +40751.035.009
Email: info@hotelfavorit.ro
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