HOTEL DORNA 4*
Vatra Dornei

Descriere HOTEL DORNA 4* 4*, Vatra Dornei
Hotelul Dorna din statiunea Vatra Dornei,este locul unde confortul dumneavoastra este asigurat de cele mai bune
servicii si facilitati si unde va puteti bucura de o ambianta calda, relaxanta si rafinata, indiferent ca sunteti intr-o
excursie sau din motive de afaceri. Situat in inima frumoasei statiuni Vatra Dornei, la baza Partiei Parc, Hotelul Dorna
pune la dispozitia dumneavoastra 40 spatii de cazare dotate modern, camere tip Standard sau Superior, Apartamente
Standard, Apartamente Superior si Suite Superior.
Statiunea Vatra Dornei, supranumita si “Perla Bucovinei”, este situata la o altitudine de 802 m in Depresiunea
Dornelor, la 112 km distanta de Suceava si 89 km de Bistrita Nasaud, la confluenta Bistritei Aurii cu Dorna. Regiunea
Dornelor este ferita de vanturi fiind aparata de Carpati care ocrotesc zona. Zona are un climat temperat continental de
nuanta alpina, cu o temperatura medie anuala de 4,5 grade C.
Precipitatiile bogate si relieful sub forma de terase au favorizat dezvoltarea unei intinse panze freatice, care iese la
lumina sub forma de izvoare cu apa minerala. Se poate spune ca aici ne aflam intr-o adevarata imparatie a apelor
minerale, exploatate si industrial la Poiana Negri, Sarul Dornei si Floreni.
Vatra Dornei este cunoscuta ca o statiune pentru toate varstele, adresandu-se atat persoanelor care doresc sa-si
fortifice organismul prin ascensiunile montane sau prin sporturile de iarna, sau care doresc sa se odihneasca intr-un
bioclimat tonic stimulent cu influenta benefica asupra sistemului nervos. Pentru refacerea sanatatii Vatra Dornei ofera
factori naturali de cura cum sunt:
izvoarele cu apa minerala carbogazoase
izvoarele bicarbonatate, calcice, magnezice si sulfuroase
mofete naturale de saruri de mare puritate si concentratie de CO2
namolul de turba din zona Poiana Stampei
partii de schi
Restaurant
Restaurantul cu capacitate de 140 locuri vă invită să serviţi bunătăţiile casei preparate de maestri
bucatari.
Centru Wellness & Spa
Centrul Wellenss & Spa cu piscină încălzită, saună umedă, saună uscată, sală de fitness ca sa răsfăţăm orice vizitator.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (25.02.2021 15:16)

Servicii incluse
Pachet turistic Odihna si Relaxare!
-7 nopti cazare cu mic dejun in sistem bufet;
-masa-demipensiune(pranz sau cina)-Fisa cont de 420 Ron/pers;
-acces gratuit la Centrul Spa(piscină interioară încălzită, saună finlandeză, saună umedă, saună
salină, saună cu infraroșu și sala de fitness)

Servicii neincluse
Taxele locale-se achita la fata locului.

Informatii utile
La cerere oferim pachete de 5 nopti Odihna si relaxare sau pachete de 7 sau mai multe nopti cu tratament inclus.

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Demipensiune

Tipuri servicii
Individual
Cazare
Demipensiune

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Piscina interioara
Spa
Sala de conferinte
Centru business
Gym fitness area
Depozitare schiuri

Facilitati camera
Tv
Ac
Balcon
Baie privata

Tematica

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (25.02.2021 15:16)

Schi 2021
Statiuni balneare romania
Luna de miere
Wellnes spa
Hotel family

Oferte HOTEL DORNA 4* 4*, Vatra Dornei
Tip oferta
7 Nopti cazare cu demipensiune

Perioada
07.03.2021 - 14.03.2021

si acces gratuita la SPA.

7 nopti
2 adulti
07.03.2021 - 14.03.2021

si acces gratuita la SPA.

7 nopti
2 adulti
14.03.2021 - 21.03.2021

si acces gratuita la SPA.

625.73 EUR
594.44 EUR
7 nopti

Camera dubla 3*
7 Nopti cazare cu demipensiune

674.97 EUR
641.22 EUR

Camera dubla standard 4*
7 Nopti cazare cu demipensiune

625.73 EUR
594.44 EUR

Camera dubla 3*
7 Nopti cazare cu demipensiune

Pret

2 adulti
14.03.2021 - 21.03.2021

si acces gratuita la SPA.
Camera dubla standard 4*

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (25.02.2021 15:16)

674.97 EUR
641.22 EUR
7 nopti
2 adulti

