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Preț 1960 lei/camera dublă - 3 nopți  

Preț 2710 lei/camera dublă - 4 nopți 

Preț 3360 lei/camera dublă - 5 nopți  
Prețul include cazare  all inclusive + gala dinner + participare conferință și coffee break. 
 

Ofertă valabilă cu plata a 50% avans până la 31 mai 2021.                                         

După această perioadă prețurile vor fi majorate. 
 

Concept Family All Inclusive: 
 Acces și sezlong cu umbrela (in limita disponibilitatilor), la piscina Hotelului California; 

 Acces la sauna și jacuzzi la Hotel California ( cu rezervare prealabilă); 

 2 sezlonguri cu umbrelă incluse/camera pe plajă Copiilor sau pe plaja California pentru 

toti turiștii cazati în hotelurile Grupului CoHotels; La fiecare din cele doua sectoare de 

plaje, turiștii beneficiază de DJ și echipe de animatori, care vor umple momentele 

petrecute la soare cu jocuri și concursuri captivante; 

 Internet Wifi gratuit în camere și în spațiile comune; 

 Parcare pazită și supravegheată video la Hotel Delta – serviciu cu plată.  

   

Primul și al 2-lea copil între 0 - 7 ani cazați în cameră cu doi adulți, beneficiază de 

gratuitate 100% la cazare și masă, cu pat suplimentar inclus (max 1 / camera).                

Peste 7 ani achită 66 lei/zi. Peste 12 ani achită 202 lei/zi. 
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                      Clubul Copiilor – TOTUL INCLUS pentru turiștii Cohotels 
             Casa cu Povești – pe scena de sub cupola teatrului din parcul de distracții „Baby Land” 

vor fi prezentate zilnic spectacole interactive de teatru pentru copii, susținute de actori 

profesioniști. 

             Centrul de Dans și Atitudine – cursurile de initiere in dans și expresie corporală vor fi 

integrate cu cursuri de Zumba pentru mamici și copii. 

             Atelierul de Creație – într-un spațiu special amenajat, animatori profesioniști îi vor 

introduce pe copii în fiecare zi în tainele modelajului, picturii, artei origami. O expoziție va 

reuni, săptămanal, cele mai reușite creații ale micilor cursanți. 

             Scoala de Teatru – pentru toți copiii pasionați de actorie, o trupa de profesioniști va 

susține zilnic cursuri de inițiere în acest univers fascinant. Un spectacol săptămanal, va da ocazia 

punerii în practica a celor învățate. 

             Plaja Copiilor – o întreaga plaja apartinand grupului Cohotels este amenajată cu 

tobogane și jocuri gonflabile. O echipa de animatori profesioniști se va dedica organizării 

jocurilor și concursurilor pentru cei mici. Pe langă amenajarile de plajă, special pentru mamici, 

tătici și bunici vor fi puse la dispozitie jocuri de table și sah. 

             Babyland (16
30

 –23
00 

) Unicul parc de distracții interactive pentru copii din Sudul 

litoralului. Aici vei gasi  instalate noile modele de tobogane, plase elastice, curse cu obstacole. In 

fiecare seară, petrecerile tematice și parada personajelor de poveste îi vor avea ca invitați 

speciali pe Batman, Spiderman, zana Ariel și mai vechii eroi din povestiriile cu pirați și indieni. 

Gradinița cu program de babysitting (09
00

-12
00 

si 16
00

- 21
00

) locul în care îți poți lasa 

copilul sub atenta supraveghere a animatorilor hotelului.Pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 

12 ani. Situata în incinta hotelului California . 

 O zi cât mai frumoasa vă dorim! 


