
 
      Hotel Melodia, punct de reper în stațiunea Venus , este destinația ideală pentru un concediu la mare. 
Cu plajă privată, o generoasă piscină exterioară, terasă cu fântâni arteziene și cascade, multiple activități 
pentru copii și programe artistice seară de seară, acest hotel în Venus  este combinația perfectă între 
relaxare și delectare.  
 Situat la granița cu stațiunea Cap Aurora , este foarte aproape de o plajă largă și un golf cu intrare lină în 
apă, la doar 150 m distanță, și este înconjurat de 13.000 mp de vegetație. Conceput ca o adevărată oază 
de relaxare, Hotel Melodia este mai mult decât un hotel de 4 stele .  
Cu 34 de camere twin, 40 de camere matrimoniale și 27 de camere Family, Hotel Melodia  oferă tuturor 
oaspeților săi condiții impecabile de cazare pe litoralul românesc , confort și facilități de top. Toate 
camerele beneficiază de terase cu parasolar și mobilier, televizor de ultimă generație, seif și mobilier 
funcțional, cu suficiente spații de depozitare. Toate băile camerelor au în dotare cabină de dus de tip 
walk-in și uscător de păr. Internetul WI-FI este și el prezent în toate spațiile hotelului. 
Cele 8 apartamente ale Hotel Melodia  sunt, întotdeauna, cele mai dorite. Suprafața generoasă (40 mp) 
și facilitățile adaptate celor mai exigente standarde vor asigura, de fiecare dată, o ședere relaxantă. 
Dormitorul este dotat cu un pat matrimonial, televizor de ultimă generație, ample spații de depozitare 
iar camera de zi este dotată cu o canapea, televizor și birou. Toate băile apartamentelor sunt spațioase 
și includ o cabină de dus și o cadă, spre încântarea turiștilor noștri. 
Restaurantul Melodia, cu peste 200 de locuri, este tărâmul în care răsfățul culinar întâlnește starea de 
bine, iar barul Sea Horse răcorește însoritele zile petrecute la piscină.  Centrul Conference Melodia este 
locul ideal pentru evenimente corporate  prin cele 3 săli de conferință cu dotări de ultimă generație și 
soluțiile personalizate pentru organizarea de evenimente .  
Facilități 
Plajă privată   
Piscină pentru adulți și copii  
Sală de fitness, saună și cameră de relaxare  
Facilități pentru copii   
Cei mici au la dispoziție două locuri de joacă și un club pentru copii  cu animatori pricepuți. Locul de 
joacă „Nelson Park” este situat lângă piscină, într-o zonă liniștită, iar „Prichindel Land” este situat în 
curtea restaurantului Melodia, într-o zonă răcoroasă, cu multă umbră. Ambele locuri de joacă sunt 
dotate cu pavaj protector reflex.  
În camere se pot caza maxim 2 adulți cu 2 copii, indiferent de vârstele acestora.  
 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). 
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  Oferta speciala sejur 1-15 iulie -se acorda 15% reducere din tarifele afisate 
pentru rezervarile facute pana pe data de 30 iunie 2020 si platite integral pana 
la aceasta data!aceste tarife speciale sunt nerambursabile! 
  

 

TARIFE SEZON ESTIVAL 2020 
Tarife sejururi minim 5 nopti 

CAMERE 29.05-18.06 19.06-30.06 01.07-14.07. 15.07-25.08 26.08-31.08 01.09-13.09 

  B&B HB HB HB HB B&B 

1 adult in camera dubla RON 233.00 RON 299.00 RON 339.00 RON 496.00 RON 378.00 RON 257.00 

1 adult + 1 copil 0- 1,99 ani  RON 233.00 RON 299.00 RON 339.00 RON 496.00 RON 378.00 RON 257.00 

1 adulti + 2 copii 0-1,99 ani RON 233.00 RON 299.00 RON 339.00 RON 496.00 RON 378.00 RON 257.00 

1 adult + 1 copil 2- 11,99 ani  RON 250.50 RON 341.50 RON 381.50 RON 538.50 RON 420.50 RON 274.50 

1 adult + 1 copil 2-11,99 ani + 1 copil 
0-1,99 ani RON 250.50 RON 341.50 RON 381.50 RON 538.50 RON 420.50 RON 274.50 

1 adult + 2 copii 2 - 11,99 ani  RON 318.00 RON 438.00 RON 488.00 RON 581.00 RON 536.00 RON 348.00 

1 adult + 1 copil peste 12 ani  RON 318.00 RON 438.00 RON 488.00 RON 581.00 RON 536.00 RON 348.00 

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 
0-1,99 ani RON 318.00 RON 438.00 RON 488.00 RON 581.00 RON 536.00 RON 348.00 

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 
2-11,99 ani (pat suplimentar) RON 397.50 RON 547.50 RON 610.00 RON 726.50 RON 670.00 RON 435.00 

1 adult + 2 copii 12-17,99 ani (pat 
suplimentar) RON 415.00 RON 590.00 RON 652.50 RON 769.00 RON 712.50 RON 452.50 

2 adulti in camera dubla RON 318.00 RON 438.00 RON 488.00 RON 581.00 RON 536.00 RON 348.00 

2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani RON 318.00 RON 438.00 RON 488.00 RON 581.00 RON 536.00 RON 348.00 

2 adulti + 2 copii 0-1,99 ani RON 318.00 RON 438.00 RON 488.00 RON 581.00 RON 536.00 RON 348.00 

2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani, fara pat 
suplimentar RON 335.50 RON 480.50 RON 530.50 RON 623.50 RON 578.50 RON 365.50 

2adulti + 1 copil 2-11,99 ani, cu pat 
suplimentar RON 397.50 RON 547.50 RON 610.00 RON 726.50 RON 670.00 RON 435.00 

2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani + 1 copil 
2-11,99 ani (pat suplimentar) RON 397.50 RON 547.50 RON 610.00 RON 726.50 RON 670.00 RON 435.00 

2 adulti +1 copil 0-1,99 ani + 1 copil 
12-17,99ani (pat suplimentar) RON 415.00 RON 590.00 RON 652.50 RON 769.00 RON 712.50 RON 452.50 

2 adulti + 2 copii 2-11,99 ani (pat 
suplimentar) RON 415.00 RON 590.00 RON 652.50 RON 769.00 RON 712.50 RON 452.50 

2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani + 1 copil 
12-17,99 (pat suplimentar) RON 432.50 RON 632.50 RON 695.00 RON 811.50 RON 755.00 RON 470.00 

2 adulti + 1 Copil 12-17,99 ani (pat 
suplimentar) RON 415.00 RON 590.00 RON 652.50 RON 769.00 RON 712.50 RON 452.50 

2 adulti + 2 Copii 12-17,99 ani (pat 
suplimentar) RON 487.00 RON 715.00 RON 785.00 RON 916.00 RON 852.00 RON 529.00 
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Tarife sejururi 1-4 nopti 

CAMERE 29.05-18.06 19.06-30.06 01.07-14.07. 15.07-25.08 26.08-31.08 01.09-13.09 

  B&B HB HB HB HB B&B 

1 adult in camera dubla RON 246.00 RON 317.00 RON 359.00 RON 525.00 RON 399.00 RON 271.00 

1 adult + 1 copil 0- 1,99 ani  RON 246.00 RON 317.00 RON 359.00 RON 525.00 RON 399.00 RON 271.00 

1 adulti + 2 copii 0-1,99 ani RON 246.00 RON 317.00 RON 359.00 RON 525.00 RON 399.00 RON 271.00 

1 adult + 1 copil 2- 11,99 ani  RON 263.50 RON 359.50 RON 401.50 RON 567.50 RON 441.50 RON 288.50 

1 adult + 1 copil 2-11,99 ani + 1 copil 
0-1,99 ani RON 263.50 RON 359.50 RON 401.50 RON 567.50 RON 441.50 RON 288.50 

1 adult + 2 copii 2 - 11,99 ani  RON 334.00 RON 460.00 RON 512.00 RON 610.00 RON 563.00 RON 365.00 

1 adult + 1 copil peste 12 ani  RON 334.00 RON 460.00 RON 512.00 RON 610.00 RON 563.00 RON 365.00 

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 
0-1,99 ani RON 334.00 RON 460.00 RON 512.00 RON 610.00 RON 563.00 RON 365.00 

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 
2-11,99 ani (pat suplimentar) RON 417.50 RON 575.00 RON 640.00 RON 762.50 RON 703.50 RON 456.50 

1 adult + 2 copii 12-17,99 ani (pat 
suplimentar) RON 435.00 RON 617.50 RON 682.50 RON 805.00 RON 746.00 RON 474.00 

2 adulti in camera dubla RON 334.00 RON 460.00 RON 512.00 RON 610.00 RON 563.00 RON 365.00 

2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani RON 334.00 RON 460.00 RON 512.00 RON 610.00 RON 563.00 RON 365.00 

2 adulti + 2 copii 0-1,99 ani RON 334.00 RON 460.00 RON 512.00 RON 610.00 RON 563.00 RON 365.00 

2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani, fara pat 
suplimentar RON 351.50 RON 502.50 RON 554.50 RON 567.50 RON 605.50 RON 382.50 

2adulti + 1 copil 2-11,99 ani, cu pat 
suplimentar RON 417.50 RON 575.00 RON 640.00 RON 762.50 RON 703.50 RON 456.50 

2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani + 1 copil 
2-11,99 ani (pat suplimentar) RON 417.50 RON 575.00 RON 640.00 RON 762.50 RON 703.50 RON 456.50 

2 adulti +1 copil 0-1,99 ani + 1 copil 
12-17,99ani (pat suplimentar) RON 435.00 RON 617.50 RON 682.50 RON 805.00 RON 746.00 RON 474.00 

2 adulti + 2 copii 2-11,99 ani (pat 
suplimentar) RON 435.00 RON 617.50 RON 682.50 RON 805.00 RON 746.00 RON 474.00 

2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani + 1 copil 
12-17,99 (pat suplimentar) RON 452.50 RON 660.00 RON 725.00 RON 847.50 RON 788.50 RON 491.50 

2 adulti + 1 Copil 12-17,99 ani (pat 
suplimentar) RON 435.00 RON 617.50 RON 682.50 RON 847.50 RON 746.00 RON 474.00 

2 adulti + 2 Copii 12-17,99 ani (pat 
suplimentar) RON 510.00 RON 746.00 RON 819.00 RON 956.00 RON 890.00 RON 553.00 
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Tarife sejururi minim 5 nopti 

APARTAMENT 01.06-15.06 16.06-30.06 01.07-14.07. 15.07-25.08 26.08-07.09 08.09-14.09 

  BB HB HB HB HB BB 

1 adult in apartament RON 407.00 RON 487.00 RON 562.00 RON 701.00 RON 634.00 RON 413.00 

1 adult + 1 copil 0- 1,99 ani  RON 407.00 RON 487.00 RON 562.00 RON 701.00 RON 634.00 RON 413.00 

1 adulti + 2 copii 0-1,99 ani RON 407.00 RON 487.00 RON 562.00 RON 701.00 RON 634.00 RON 413.00 

1 adult + 1 copil 2- 11,99 ani  RON 424.50 RON 529.50 RON 604.50 RON 743.50 RON 676.50 RON 430.50 

1 adult + 1 copil 2-11,99 ani + 1 copil 
0-1,99 ani 

RON 424.50 RON 529.50 RON 604.50 RON 743.50 RON 676.50 RON 430.50 

1 adult + 2 copii 2 - 11,99 ani  RON 442.00 RON 572.00 RON 647.00 RON 786.00 RON 719.00 RON 448.00 

1 adult + 1 copil peste 12 ani  RON 442.00 RON 572.00 RON 647.00 RON 786.00 RON 719.00 RON 448.00 

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 
copil 0-1,99 ani 

RON 442.00 RON 572.00 RON 647.00 RON 786.00 RON 719.00 RON 448.00 

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 
copil 2-11,99 ani (pat suplimentar) 

RON 459.50 RON 614.50 RON 689.50 RON 828.50 RON 761.50 RON 465.50 

1 adult + 2 copii 12-17,99 ani (pat 
suplimentar) 

RON 477.00 RON 657.00 RON 732.00 RON 871.00 RON 804.00 RON 483.00 

2 adulti in apartament RON 442.00 RON 572.00 RON 647.00 RON 786.00 RON 719.00 RON 448.00 

2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani RON 442.00 RON 572.00 RON 647.00 RON 786.00 RON 719.00 RON 448.00 

2 adulti + 2 copii 0-1,99 ani RON 442.00 RON 572.00 RON 647.00 RON 786.00 RON 719.00 RON 448.00 

2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani, fara pat 
suplimentar 

RON 459.50 RON 614.50 RON 689.50 RON 828.50 RON 761.50 RON 465.50 

2adulti + 1 copil 2-11,99 ani, cu pat 
suplimentar 

RON 552.50 RON 715.00 RON 808.50 RON 982.50 RON 898.50 RON 560.00 

2 adulti + 1 copil 0-1,99 ani + 1 copil 
2-11,99 ani (pat suplimentar) 

RON 552.50 RON 715.00 RON 808.50 RON 982.50 RON 898.50 RON 560.00 

2 adulti +1 copil 0-1,99 ani + 1 copil 
12-17,99ani (pat suplimentar) 

RON 570.00 RON 757.50 RON 851.00 RON 1,025.00 RON 941.00 RON 577.50 

2 adulti + 2 copii 2-11,99 ani (pat 
suplimentar) 

RON 570.00 RON 757.50 RON 851.00 RON 1,025.00 RON 941.00 RON 577.50 

2 adulti + 1 copil 2-11,99 ani + 1 copil 
12-17,99 (pat suplimentar) 

RON 587.50 RON 800.00 RON 893.50 RON 1,067.50 RON 983.50 RON 595.00 

2 adulti + 1 Copil 12-17,99 ani (pat 
suplimentar) 

RON 570.00 RON 757.50 RON 851.00 RON 1,025.00 RON 941.00 RON 577.50 

2 adulti + 2 Copii 12-17,99 ani (pat 
suplimentar) 

RON 661.00 RON 903.00 
RON 

1,008.00 
RON 1,202.00 

RON 
1,109.00 

RON 669.00 

3 Adulti - pat suplimentar inclus 
RON 626.00 RON 818.00 RON 923.00 

RON 
1,117.00 

RON 
1,024.00 

RON 634.00 

3 adulti +1 copil 2-11,99 ani  
RON 643.50 RON 860.50 RON 965.50 RON 1,159.50 

RON 
1,066.50 

RON 651.50 

Notă: 

• Tarifele sunt exprimate in lei/camera/zi . 

http://www.hotelmelodia.ro/


 
• Tarifele includ cazare cu mic dejun in perioadele 29.05.-18.06.2020 si 01.09.-13.09.2020, iar in 

perioada 19.06.-31.08.2020 – cazare, mic dejun si cina, conform tabelului de mai sus. 

• Toate tarifele includ: acces gratuit la piscină exterioară și plajă privată, sală fitness, cameră de relaxare 
și saună. Serviciile de masaj se oferă contra cost la tarifele afișate la receptie și pe site-ul hotelului.  

• Vanzarea pachetelor se poate face doar in intervalele tarifare din tabelul de mai sus si nu pot fi 

vandute pachete turistice cu pachete de masa diferite pe perioada aceluiasi sejur.  

• Nu este permis accesul animalelor de companie.  

• Rezervarea cu tarifele speciale specificate se poate face de catre membii sindicatului iar beneficiarii 

pot fi acestia sau membrii de familie;rezervarea se poate face pe baza legitimatiei sau adeverintei care 

atesta apartenenta ca membru al sindicatului. 

• Servicii de cazare: 

• Cazarea se face în camere cu balcon, dotate cu un pat matrimonial sau cu 2 paturi tip twin. 
Camerele sunt mochetate, dotate cu yala magnetică, economizor, minibar, seif, TV LCD (cablu 65 
programe), telefon, uscător de păr, instalație de climatizare. Toate camerele au în dotarile bailor 
cabina de duș.  
Accesul la internet (wireless) este gratuit. 

• Tipul de cameră alocat (twin sau matrimonială) se stabiliște la momentul cazării turistului în 
functie de disponibilitatea hotelului. 

• Este strict interzis gătitul în cameră și accesul cu orice tip de dispozitive elecrocasnice. 
 
Servicii de masă: 

• Programul de funcționare al restaurantului în regim a la carte este 12:00 - 23:30. 

• Micul dejun se servesțe zilnic, sub formă de bufet (pentru un minim de 40 de persoane), între 
orele 07:30-10:00. 

• Serviciile de masă în regim de demipensiune (cina) sau pensiune completă (pranz+cina) se vor 
asigura la tarifele de 50 lei/adult/zi, respectiv 100 lei/adult/zi în regim fisa cont (a la carte din 
meniul restaurantului).  Serviciile de masă în regim de demipensiune cina se vor servi in sistem 
bufet suedez pentru minim 40 de persoane; in caz contrar, cina se va servi in sistem fisa cont (a la 
carte din meniul restaurantului). Optional, turistii pot opta pentru varianta pensiune completa, 
pranzul servindu-se in sistem fisa cont; pentru copii, pranzul este optional. Băuturile alcoolice nu 
sunt incluse în tariful pentru demipensiune sau pensiune completa și se achită separat de către 
turist.  

 
Facilități acordate copiilor: 

Vârstă copil CAZARE MASĂ 

0 - 1,99 ani gratuit fără pat suplimentar gratuit 

2 - 11,99 ani gratuit fără pat suplimentar 50% din contravaloarea meselor 

12 – 17,99 ani 
achită  obligatoriu pat suplimentar (50% din valoarea 

unui loc în camera dubla) 
100% contravaloarea meselor 

Notă: 

• Mențiunile de mai sus fac referire la cazarea a 2 adulți însoțiți de 1 copil.  
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• Pentru copii pachetele de demipensiune cina sunt obligatorii, iar pranzul (fisa cont) este 

optional.  

• În cazul celui de-al doilea copil cazat într-o cameră cu 2 adulți, acesta are obligativitate la pat 
suplimentar (50% din valoarea unui loc în cameră) și plătește masă în baza categoriei de vârstă 
conform mențiunilor din tabelul de facilități. 

• În cazul în care într-o camera dublă cu doi adulți se cazează 2 copii cu varstele peste 12 ani, se 
achită 80% din valoarea unui loc de cazare adult, mesele achităndu-se integral pentru fiecare 
copil. 

• În camere se pot caza maxim 2 adulți cu 2 copii. 

• Structura camerelor permite adaugarea a maxim un pat suplimentar sau un patuț pentru copil 
(0-1,99 ani). 

• Maximul de ocupare al apartamentelor este de 2 adulți cu 2 copii sau 3 adulți cu 1 copil cu varsta 
cuprinsa intre 2 si 11,99 ani. 

• Toate tarifele includ: acces la piscină exterioară, acces la plaja privata (distanta 150 m de hotel), 
sală fitness, cameră de relaxare și saună. Serviciile de masaj se oferă contra cost la tarifele afișate 
la receptie și pe site-ul hotelului.  

Servicii gratuite:  

• parcare în limita locurilor disponibile (80 locuri) 

• acces piscine adulți și copii (jacuzzi, sezlong, umbrelă, masuță) 

• acces plaja private (150 m distanta de hotel) – sezlong, umbrela, masuta – in limita locurilor 
disponibile 

• două locuri de joacă copii 

• Clubul copiilor 

• zonă relaxare, saună, sală fitness 

• primire și expediere corespondență 

• informații turistice 

• rezervări 
 

Date contact Complex MELODIA**** 
Tel: 0241.731.387      
 Mobil: 0752.099.160  
Email: info@hotelmelodia.ro 
 
 

Madalina Balan 
Director Vanzari 

Complex Melodia & Hotel Favorit,  
Venus 905504, Romania 
Mobile: +40752.099.162 
Email: madalina.balan@venusholiday.ro  
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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 hotelurile Melodia si 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! 
 
 

   
                                                                                                   
 

                                                                                                    Cu stima, 
                                                                                              Madalina Balan 

                                                                                              Director Vanzari 
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