
 

 

  

 

PACHETE WELLNESS & SPA 
(tarife în lei, conţin TVA şi taxa de staţiune) 

- DIRECT - 
 

Prevenţie sau tratament? Însănătoşire sau relaxare? Alegeţi pachetul de servicii în funcţie de obiectivele dorite! 
 

„STRESUL ESTE PENTRU ALŢII” 
Se adresează persoanelor adulte active, cu profesii solicitante pentru sistemul neuro-psihic, cu perturbări ale bioritmurilor somn-veghe şi repaus-

efort. Anumite proceduri de tratament prestate în cadrul Hotelului Clermont (electroterapie, masaj, kinetoterapie), posibilităţile de petrecere a timpului 
liber prin diverse activităţi (fotbal, floorball, tenis de câmp, paintball, tir cu arcul, bowling, biliard, tenis, baschet, badminton) dar mai ales efectele relaxante 
şi sedative ale climatului staţiunii Covasna, contribuie la înlăturarea efectelor stresului cotidian, la ameliorarea capacităţii funcţionale a organismului şi a 
capacităţii de muncă, la reducerea medicaţiei utilizate. În completare puteţi opta pentru serviciile din cadrul Centrului de Înfrumuseţare şi Întreţinere. 
Recomandări medicale: stările de stres, afecţiunile reumatismale, obezitatea, hipertensiunea arterială, tulburările circulatorii periferice.  

“O INIMĂ SĂNĂTOASĂ” 
Programul “O INIMĂ SĂNĂTOASĂ” se adresează cu precădere persoanelor suferind de afecţiuni cardiovasculare şi a celor cu hipertensiune 

arterială. Respectarea perioadei minime recomandate precum şi repetabilitatea în timp a tratamentului (de 2 ori pe an) cresc foarte mult eficienţa acestuia în 
cadrul Centrului de Sănătate Clermont. Procedurile efectuate au la bază resursele locale unice la nivel european: aerul puternic ionizat negativ, gazul 
mofetic şi abundenţa apelor minerale de calitate regăsite în întreaga staţiune Covasna. 
Recomandări medicale: afecţiuni cardiovasculare compesate (cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială, sechele infarct miocardic, 
valvulopatii, sechele tromboflebite profunde şi superficiale, boală varicoasă, tulburări circulatorii periferice), afecţiuni reumatice şi afecţiuni 
asociate (afecţiuni metabolice şi de nutriţie, nevroză astenică). 

 

Perioadă pachet 
Tarif/noapte/cameră Observaţii 

01.07 - 31.08.2023 
01.05 - 30.06.2023 & 
01.09 – 30.09.2023 

02.01 - 30.04.2023 Tarifele de cazare din prezenta ofertă 
sunt valabile doar pentru pachete  

ce includ credit restaurant. 
 

Tarifele de cazare includ: 
mic dejun 

consultaţia medicală 
3 proceduri medicale/noapte  
(cu excepţia zilei de check-in); 

 

În ziua de check-in nu se efectuează 
tratament balnear. 

 
Procedurile medicale (cu anumite 

excepţii) se efectuează de luni până 
sâmbătă, inclusiv cele  aferente zilelor de 

duminică (unde este cazul). 
 

Pentru aceste pachete  
nu este necesară  

trimitere de la medicul de familie! 

6 - 9 NOPŢI SINGLE DOUBLE SINGLE DOUBLE SINGLE DOUBLE 

Cazare Standard 445 555 430 530 405 500 

Cazare Executive 495 605 480 580 455 550 

Cazare Junior Suite 580 690 565 665 540 635 

Cazare Senior Suite 775 885 755 860 730 830 

Cazare Presidential Suite 815 925 795 900 770 870 

10-15 NOPŢI SINGLE DOUBLE SINGLE DOUBLE SINGLE DOUBLE 

Cazare Standard 425 535 410 510 385 480 

Cazare Executive 475 585 460 560 435 530 

Cazare Junior Suite 555 665 540 640 515 610 

Cazare Senior Suite 745 855 725 830 700 800 

Cazare Presidential Suite 780 890 760 865 735 835 

MINIM 16 NOPŢI SINGLE DOUBLE SINGLE DOUBLE SINGLE DOUBLE 

Cazare Standard 410 520 395 495 370 465 

Cazare Executive 460 570 445 545 420 515 

Cazare Junior Suite 540 650 525 625 500 595 

Cazare Senior Suite 730 840 710 815 685 785 

Cazare Presidential Suite 765 875 745 850 720 820 
1 

Demipensiune* (a la carte) 80 160 80 160 70 140 credit restaurant/cameră/noapte 
Sumele neutilizate nu se returnează Pensiune complete* (a la carte) 120 240 120 240 110 220 

 

Procedură medicală suplimentară 20 20 18 18 16 16 Tarif/procedură 

* În anumite perioade există posibilitatea de a opta pentru cină în regim bufet; disponibilitatea (şi tariful) acestui serviciu va fi anunţată la check-in 
 

Servicii INCLUSE: acces piscină, saună uscată, saună umedă, sală fitness, jacuzzi exterior, parcare supravegheată şi internet cu respectarea 
restricţiilor legale în vigoare la data check-in-ului. 
De la recepţie puteţi obţine diverse jocuri pentru petrecerea timpului liber (table, şah, rummy, cărţi de joc). 
Copiii până la 6 ani beneficiază de gratuitate la mic dejun şi cazare în cameră cu părinţii (fără pat suplimentar).  
Copiii cu vârsta de 7-12 ani beneficiază de gratuitate la cazare în cameră cu părinţii (fără pat suplimentar) iar tariful pentru mic dejun este de 30/lei/noapte. 
Tariful pentru serviciul “Pat suplimentar” este de 65 lei/noapte.  
Copiii peste 12 ani sunt consideraţi adulţi. Se aplică tariful “Supliment adult” în valoare de 95 lei/noapte (mic dejun inclus). 
 

!!! 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 locaţiei. 
Procedurile nerecomandate de către medicul balneolog NU SE POT efectua pe propria răspundere. 
Procedurile ce pot fi recomandate de către medicul balneolog în urma consultaţiei medicale de specialitate, pentru fiecare pachet în parte sunt: mofetă (emanaţii de bioxid de 
carbon), băi carbogazoase cu apă minerală, hidroterapie (duş subacval, băi galvanice), aerosoli, electroterapie (curenţi diadinamici, curenţi interferenţiali, curenţi 
Trabert, magnetodiaflux, raze unde scurte, ultrasunete, terapie laser), masoterapia (masaj medical uscat, masaj limfatic), kinetoterapia individuală sau de grup, 
climatoterapia sedativă (aer puternic ionizat negativ). 


