
 

 

 

Tarife servicii Leisure & Sport 
 

 
Tarifele sunt valabile în intervalul 01.10.2021 – 31.03.2022. Toate tarifele sunt exprimate în lei şi includ TVA. 
 

Activitate/joc Observaţii U.M. Tarif/U.M. 

Bowling 

Weekend 
joc/pers. 15 

oră/culoar 95 

Luni-joi 
joc/pers. 13 

oră/culoar 80 

Biliard 
Weekend oră/masă 22 

Luni-joi oră/masă 20 

Tenis de câmp* 
Weekend oră/teren 35 

Luni-joi oră/teren 30 

Tenis de masa / badminton* Luni – duminică oră/masă 18 

Fotbal* Luni – duminică oră/teren 70 

Fotbal NOCTURNĂ* Luni – duminică oră/teren 100 

Paintball** (200 bile incluse/jucător, 
 minim 6 jucători) 

Luni-duminică joc/pers. 55 

Tir cu arcul Luni – duminică oră/arc 30 

Mountain bike Luni – duminică oră/bicicletă 20 

Biciclete Luni – duminică oră/bicicletă 15 

Biciclete copii <6 ani / >6 ani Luni – duminică oră/bicicletă Gratuit / 8 

Panou de escaladă** Luni – duminică 1 urcare 14 

Tiroliană** Luni – duminică 1 traseu 14 

Panou de escaladă + tiroliană** Luni – duminică urcare + traseu 25 
Saniuţe Luni - duminică oră 10 
Patine Luni - duminică 1 oră / 2 ore 10 / 18 

 

Este recomandată rezervarea serviciilor în prealabil. În funcţie de condiţiile meteo anumite servicii nu sunt disponibile 
sau pot fi contramandate. 
 

Persoanele cazate în hotel beneficiază de următoarele avantaje: 

 Acces** gratuit la locurile de joacă pentru copii amenajate în exteriorul hotelului şi în interiorul hotelului (corp principal, 
etaj 4) – spaţii fară supraveghere (** conform legislaţiei anti-pandemie în vigoare la data check-in-ului); 

 Utilizarea gratuită a terenului pentru baschet în intervalul de timp în care acesta nu este închiriat; 
 

Pentru grupuri, în condiţii de disponibilitate, se pot organiza plimbări cu mocăniţa sau trăsura trasă de cai (prin parteneri).  
Pentru detalii suplimentare contactaţi departamentul Rezervări. 

 

Pachete Leisure & Sport (în lei, TVA inclus) 
Tenis de câmp (tarif/pachet; 

valabilitate 2 luni) 
10 ore Fotbal (tarif/pachet; 

valabilitate 2 luni) 
10 ore 

275 650 
 

Paintball*** (tarif/persoană; 
bile suplimentare) 

100 bile 
suplim./jucător 

Mountain bike 
3 ore 

15 45 
 

Panou de escaladă / 
Tiroliană*** 

3 urcări/trasee Panou de escalada + 
Tiroliană (grupuri)*** 

1 h 

35 200 
 

* minim 1 h; se recomandă efectuarea rezervării cu minim 24 h înainte; echipamentele de joc sunt incluse în tarif 
***vă rugam verificaţi disponibilitatea; rezervarea se efectuează cu minim 24 h înainte; minim 6 participanţi 
 

!!! Deteriorarea sau distrugerea echipamentelor/aparatelor oferite spre utilizare implică imputarea sumelor 
necesare aducerii acestor echipamente/aparate la starea lor iniţială/ înlocuirea acestora. 
 

Pentru eventuale limitări sau restricţii în privinţa programului şi /sau a serviciilor disponibile vă rugăm să parcurgeţi 
documentul Termeni şi condiţii ediţia 22.1. 


