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PACHETE SPECIALE 
 

Recunoscută pe plan naţional şi internaţional, staţiunea balneoclimaterică Covasna se bucură de un climat blând, de o mare varietate a 
factorilor naturali de cură, de bogate resurse hidrominerale şi carbogazoase, toate folosite cu succes pentru refacerea organismului uman. Hotelul 
Clermont, ca parte integrantă a unui peisaj deosebit de pitoresc, în mijlocul naturii, constituie locul ideal pentru a evada din viaţa cotidiană agitată. 
De asemenea, în Valea Zânelor veţi găsi liniştea pe care o căutaţi, aerul curat şi frumuseţea naturii specifică zonei de munte. 
 

- DIRECT - 
(tarifele în lei, conţin TVA şi taxa de staţiune) 

 

Perioada valabilitate: 02.01.2023 – 30.09.2023 
Deoarece relaxarea este un procedeu complex, adresat deopotrivă corpului şi spiritului, Hotelul Clermont vă pune la dispoziţie o 

combinaţie inedită de activităţi de agrement, sport, relaxare şi tratament care contribuie la refacerea tonusului muscular şi mental, oferind o 
recuperare completă celor care optează pentru o vacanţă benefică în cadrul hotelului. 

 
 
 

RELAXARE ÎN NATURĂ 

 

Pachetul “Relaxare în natură” este alegerea ideală pentru un concediu de odihnă şi relaxare la hotel Clermont fără 
condiţionări legate de program sau disponibilitatea serviciilor. 

 

Tip cameră 
Tarif  noapte/cameră 

- regim single - 
Tarif  noapte/cameră 

- regim double - 
Tarif  noapte/cameră 

- regim single - 
Tarif  noapte/cameră 

- regim double - 

Durată sejur 3-5 nopţi minim 6 nopţi 

Standard 480 600 465 585 

Executive 530 650 515 635 

Junior Suite 630 760 610 740 

Senior Suite 780 940 760 915 

Presidential Suite 820 980 795 950 

Pachetul este valabil doar pentru sejururi de minim 3 nopţi. Tarifele sunt aplicate pentru fiecare noapte de cazare. 
Pachetul/persoană cuprinde: 

o cazare cu mic dejun inclus; 
o masă cont în valoare de 70 lei/noapte/persoană. Sumele neutilizate NU SE RETURNEAZĂ. 

 
 
 
 

CLERMONT EXTRA* 
 

 * Acest pachet NU este disponibil pentru plata cu vouchere/tichete de vacanţă 
 

Pachetul “Clermont Extra este soluţia potrivită pentru îmbunătăţirea stării generale a organismului într-un timp relativ 
scurt şi cu un buget prestabilit. Este varianta ideală pentru un pachet motivaţional. 

 

Tip cameră Tarif  pachet/ cameră 

Regim de cazare - Single - - Double - - Single - - Double - - Single - - Double - 

Durata pachet 2 NOPŢI 3 NOPŢI 4 NOPŢI 

Standard 1.030 1.330 1.500 1.950 1.910 2.460 

Executive 1.130 1.430 1.650 2.100 2.110 2.660 

Junior Suite 1.330 1.650 1.950 2.430 2.490 3.080 

Senior Suite 1.640 2.020 2.400 2.970 3.070 3.780 

Presidential Suite 1.720 2.100 2.520 3.090 3.230 3.940 

Pachetul/cameră 
include: 

cazare 2 nopţi cu 
mic dejun; 

credit servicii 
200 lei. 

cazare 2 nopţi cu 
mic dejun; 

credit servicii de 
400 lei. 

cazare 3 nopţi cu 
mic dejun; 

credit servicii de 
300 lei. 

cazare 3 nopţi cu 
mic dejun; 

credit servicii de 
600 lei. 

cazare 4 nopţi cu 
mic dejun; 

credit servicii de 
350 lei. 

cazare 4 nopţi cu 
mic dejun; 

credit servicii de 
700 lei. 

Observaţii Sumele neutilizate NU SE RETURNEAZĂ 
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VOUCHER DE VACANȚĂ 
 

Utilizaţi voucherele de vacanţă pentru refacerea tonusului fizic şi psihic. Hotel Clermont vă oferă o gamă largă de servicii 
de relaxare şi revigorare pentru o minivacanţă reuşită. 

Tip cameră Tarif  pachet/ cameră 

Regim de cazare - Single - - Double - - Single - - Double - 

Durata pachet 2 NOPŢI 3 NOPŢI 

Standard 1.100 1.450 1.595 2.095 

Executive 1.200 1.550 1.745 2.245 

Junior Suite 1.400 1.770 2.045 2.575 

Senior Suite 1.720 2.150 2.510 3.130 

Presidential Suite 1.800 2.230 2.630 3.250 

Pachetul/cameră 
include: 

cazare 2 nopţi cu mic 
dejun; 

credit servicii de 250 lei. 

cazare 2 nopţi cu mic 
dejun; 

credit servicii de 500 lei. 

cazare 3 nopţi cu mic 
dejun; 

credit servicii de 350 lei. 

cazare 3 nopţi cu mic 
dejun; 

credit servicii de 700 lei. 

Observaţii Sumele neutilizate NU SE RETURNEAZĂ 

 
 

ROMANTIC 
 

 Cadrul intim al hotelului şi serviciile de înaltă clasă se îmbină armonios cu frumuseţea şi liniştea naturii. Pentru clipe 
deosebite alege oferta Hotelului Clermont de a petrece un sejur romantic împreună cu persoana iubită. 
 

Tip cameră 
Tarif  pachet/ cameră 

- regim double - 

Standard 1.630 

Executive 1.730 

Junior Suite 1.940 

Senior Suite 2.290 

Presidential Suite 2.370 

Pachetul/cameră cuprinde: 
o cazare 2 nopţi, mic dejun inclus; 
o 2 şedinţe de masaj general de relaxare; 
o 1 cină romantică în valoare de 300 lei; 
o aranjament romantic. 

 

Condiţii generale (toate pachetele): 
 

Toate pachetele includ accesul gratuit la piscină, saună uscată, saună umedă, jacuzzi exterior, sala fitness şi parcarea supravegheată 
cu respectarea restricţiilor legale în vigoare la data check-in-ului. 
Internetul este GRATUIT - disponibil wireless (în spaţiile comune şi camere) şi prin cablu (în camere). 
Pentru a beneficia de serviciile incluse în pachet, vă rugăm să efectuaţi rezervări în prealabil. 
În cazul în care unul sau mai multe servicii incluse în pachet nu au fost prestate, din motive independente de buna funcţionare a 
hotelului sau nu au fost solicitate de către client, contravaloarea acestora nu se restituie. 
De la recepţie puteţi obţine diverse jocuri pentru petrecerea timpului liber (table, şah, rummy, cărţi de joc). 
 

Copiii până în 6 ani împliniţi beneficiază de gratuitate la cazare (în cameră cu parinţii, fără pat suplimentar) şi de gratuitate la mic dejun; 
Copiii între 7 şi 12 ani împliniţi au gratuitate la cazare (în cameră cu parinţii, fără pat suplimentar), iar micul dejun este 30 lei/copil/noapte; 
Tariful pentru serviciul “pat suplimentar” este de 65 lei/noapte (mic dejun inclus); 
Copiii peste 12 ani sunt consideraţi adulţi. Se aplică tariful “Supliment adult” în valoare de 95 lei/noapte (mic dejun inclus); 
Acces gratuit la locurile de joacă pentru copii amenajate în exteriorul hotelului şi în interiorul hotelului – spaţii fară supraveghere. 
 

În funcţie de pachetul ales, Hotel Clermont vă recomandă opţional următoarele servicii: terapii şi tratamente corporale, masaj relaxant, hidromasaj 
aromatic, bowling, biliard, tenis de masă, tir cu arcul, mountain bike, drumeţii etc.. 
Disponibilitatea  extraserviciilor poate fi obţinută prin rezervare prealabilă. 
 

!!!Check-in-ul se efectuează după ora 16:00 iar check-out-ul până cel târziu la ora 12:00 p.m.  
 

În toate spaţiile închise din cadrul hotelului CLERMONT fumatul este strict interzis. 
Nu este permis accesul în hotel cu animale de companie. 
Nu se acceptă introducerea şi consumul în spaţiile comune din hotel de produse alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice, altele 
decât cele comercializate în cadrul hotelului. 
Pentru eventuale limitări sau restricţii în privinţa programului şi /sau a serviciilor disponibile vă rugăm să parcurgeţi documentul 
Termeni şi condiţii ediţia 23.1. 


