


Despre noi

Răsfățat de vegetație și situat într-una dintre cele mai liniștite zone 
din Venus, Hotel Favorit vă răsfață la rândul său. 

În 2018 a fost transformat într-unul dintre cele mai confortabile
hoteluri de pe litoralul românesc și dotat cu tot ce aveți nevoie

pentru o vacanță relaxantă.

Printre facilitățile cele mai apreciate de oaspeții noștri
se numără apropierea de plajă, la doar 200 m distanță, și

parcarea gratuită, aflată în fața hotelului, iar cea mai iubită
facilitate este cazarea cu animale de companie, o opțiune rară pe 

litoralul românesc și nu numai.



Camere

Cele 220 de camere sunt complet renovate, spațioase și dotate cu un 
mobilier modern și funcțional. 

Toate camerele beneficiază de balcon, televizor, frigider încăpător și mobilier 
functional, cu dulap și spațiu de depozitare. Toate băile camerelor au în dotare cabină

de duș de tip walk-in și obiecte sanitare de ultimă generație. Camerele au fost
modernizate constant și complet în ultimii 4 ani și permit includerea unui pat 

suplimentar.
Toate camerele au în dotare aer condiționat și internet wireless gratuit.



Ofertă Sindicate 2021 - pentru 
sejururi de minim 6 nopți 

28.05-14.06 15.06-20.06 21.06-30.06 01.07-14.07. 15.07-25.08 26.08-31.08 01.09-05.09. 6.09-12.09

Mic dejun Mic dejun
Demipensiune Mic 

Dejun+Cină
Demipensiune

Mic Dejun+Cină
Demipensiune

Mic Dejun+Cină

Demipensiune
Mic Dejun+Cină

Demipensiune
Mic Dejun+Cină Mic Dejun

1 adult 756.00 804.00 1074.00 1158.00 1494.00 1158.00 1074.00 804.00

1 adult + 1 copil pana in 0 - 2,99 ani 756.00 804.00 1074.00 1158.00 1494.00 1158.00 1074.00 804.00

1 adult + 2 copii 0-2,99 ani 756.00 804.00 1074.00 1158.00 1494.00 1158.00 1074.00 804.00

1 adult + 1 copil 3 - 11,99 ani 756.00 804.00 1299.00 1383.00 1719.00 1383.00 1299.00 804.00

1 adult + 1 copil 3 -11,99 ani + 1 copil 0-2,99 ani 756.00 804.00 1299.00 1383.00 1719.00 1383.00 1299.00 804.00

1 adult + 2 copii 3 - 11,99 ani 900.00 960.00 1680.00 1788.00 1944.00 1788.00 1680.00 960.00

1 adult + 1 copil 12 - 17,99 ani 1080.00 1140.00 1680.00 1788.00 1944.00 1788.00 1680.00 1140.00

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 0-2,99 ani 1080.00 1140.00 1680.00 1788.00 1944.00 1788.00 1680.00 1140.00

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani fara pat suplimentar 1080.00 1140.00 x x x x x 1140.00

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani cu pat suplimentar 1224.00 1296.00 2061.00 2193.00 2379.00 2193.00 2061.00 1296.00

1 adult + 2 copii 12-17,99 ani in camera dubla cu pat suplimentar 1404.00 1476.00 2286.00 2418.00 2604.00 2418.00 2286.00 1476.00

2 adulti 1080.00 1140.00 1680.00 1788.00 1944.00 1788.00 1680.00 1140.00

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani 1080.00 1140.00 1680.00 1788.00 1944.00 1788.00 1680.00 1140.00

2 adulti + 2 copii 0-2,99 ani 1080.00 1140.00 1680.00 1788.00 1944.00 1788.00 1680.00 1140.00

2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani, fara pat suplimentar 1080.00 1140.00 1905.00 2013.00 2169.00 2013.00 1905.00 1140.00

2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani, fara pat suplimentar 1080.00 1140.00 x x x x x 1140.00

2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani cu pat suplimentar 1224.00 1296.00 2061.00 2193.00 2379.00 2193.00 2061.00 1296.00

2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani cu  pat suplimentar 1224.00 1296.00 2286.00 2418.00 2604.00 2418.00 2286.00 1296.00

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani fara pat suplimentar 1080.00 1140.00 x x x x x 1140.00

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani cu pat suplimentar 1224.00 1296.00 2061.00 2193.00 2379.00 2193.00 2061.00 1296.00

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 12-17,99 ani cu pat suplimentar 1404.00 1476.00 2286.00 2418.00 2604.00 2418.00 2286.00 1476.00

2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani + 1 copil 12-17,99 cu pat suplimentar 1404.00 1476.00 2511.00 2643.00 2829.00 2643.00 2511.00 1476.00

2 adulti + 1 copil 12-17,99 ani cu pat suplimentar 1404.00 1476.00 2286.00 2418.00 2064.00 2418.00 2286.00 1476.00

2 adulti + 2 copii 12-17,99 ani cu pat suplimentar 1728.00 1812.00 2892.00 3042.00 3264.00 3042.00 2892.00 1812.00

*Tarifele sunt exprimate in RON / cameră / sejur 6 nopți, includ TVA 5% și servicii de cazare cu mic dejun sau demipensiune (mic dejun si cină), în funcție de perioada aleasă. Tarifele nu includ taxa de stațiune în 
valoare de 5 lei/adult/noapte care se achită la recepția hotelului.



Serii sejururi 2021

Serie pentru 
sejur de 6 

nopti
Data Intrare Data Iesire

Seria I 28 mai 3 iunie
Seria II 3 iunie 9 iunie
Seria III 9 iunie 15 iunie
Seria IV 15 iunie 21 iunie
Seria V 21 iunie 27 iunie
Seria VI 27 iunie 3 iulie
Seria VII 3 iulie 9 iulie
Seria VIII 9 iulie 15 iulie
Seria IX 10 iulie 16 iulie
Seria X 15 iulie 21 iulie
Seria XI 16 iulie 22 iulie
Seria XII 21 iulie 27 iulie
Seria XIII 22 iulie 28 iulie
Seria XIV 27 iulie 2 august

Seria XV 28 iulie 3 august
Seria XVI 2 august 8 august
Seria XVII 3 august 9 august
Seria XVIII 8 august 14 august
Seria XIX 9 august 15 august
Seria XX 14 august 20 august
Seria XXI 15 august 21 august
Seria XXII 20 august 26 august
Seria XXIII 21 august 27 august
Seria XXIV 26 august 1 septembrie
Seria XXV 27 august 2 septembrie
Seria XXVI 29 august 4 septembrie
Seria XXVII 30 august 5 septembrie
Seria XVIII 31 august 6 septembrie
Seria XXIX 6 septembrie 12 septembrie

Serie pentru 
sejur de 6 

nopti
Data Intrare Data Iesire

Pentru ca dumneavoastră să vă bucurați cât 
mai mult de sezonul estival, echipa noastră 
vă pune la dispoziție numeroase perioade în 
care să beneficiați de tarifele cele mai bune



Politici

Rezervările se vor transmite în scris la e-mail info@hotelfavorit.ro. 
Hotelul va confirma în scris rezervările și va transmite factura proformă aferentă fiecărei rezervări. Valoarea avansului este egală cu valoarea serviciilor comandate 

pentru prima zi de sejur.

Termenul de plată al avansului este de maxim 7 zile de la data emiterii facturii proforme. În caz contrar, rezervarea se anulează automat. 
Plata avansului se face prin virament, în contul nr. RO91BTRLRONCRT0346676601, deschis la Banca Transilvania, filiala Mangalia, cu menționarea numărului facturii 

proforme emisă de hotel.

Dovada plății avansului se face prin transmiterea către Hotel, la e-mail info@hotelfavorit.ro, a copiei documentului justificativ (ordin de plată, foaie de vărsământ, 
depunere numerar etc.), iar Hotelul va emite factura de avans pentru suma incasată  in momentul identificării plății.

Plata serviciilor turistice poate fi achitată și cu vouchere de vacanță, cu excepția băuturilor alcoolice.

Pentru orice anulare survenită cu până la 10 zile înainte de data sosirii, Hotelul nu va percepe penalizare, iar suma achitată in avans se va restitui integral către 
titularul plății.

În cazul anulărilor cu mai puțin de 10 zile înainte de data sosirii sau în cazul neprezentării la data de începere a sejurului Hotelul va aplica o penalizare constând în 
tariful integral al primei zile de sejur (cazare si mese).

În cazul plecărilor în avans, se achită o penalizare de o noapte de cazare (fără mese) la tariful afișat la recepție.
Pentru a beneficia de oferta specială oaspetele trebuie să facă dovada faptului că este angajat al sindicatului colaborator. Beneficiarii ofertei speciale pot fi  doar 

membrii de sindicat și/sau membrii de familie însoțitori ai acestora.
Dovada calității de membru  se poate face pe baza legitimației și/sau a adeverinței  la momentul rezervării pentru a putea beneficia de ofertele speciale.

mailto:info@hotelfavorit.ro
mailto:info@hotelfavorit.ro


În camere se pot caza maxim 2 adulți cu 2 copii, indiferent de vârstele acestora.
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă intre 0-2,99 ani si 3-11,99 ani se acordă gratuitate la cazare fără pat suplimentar.

În cazul celui de-al doilea copil cu vârsta între 3-11,99 ani, cazat într-o cameră cu 2 adulți, acesta are obligativitate la pat 
suplimentar, la tariful menționat in tabel, excepție făcând perioadele 28.05-20.06.2021 și 06.09-12.09.2021.

În cazul a doi copii cu vârste între 0-2,99 ani cazați în cameră cu doi adulți, ambii copii beneficiază de gratuitate la cazare si
mese (fără pat suplimentar)

În cazul în care într-o cameră dublă cu doi adulți se cazează 2 copii cu vârstele peste 12 ani, se achită 80% din valoarea unui loc de 
cazare adult, mesele achitându-se integral pentru fiecare copil. 

Structura camerelor permite adăugarea a maxim un pat suplimentar sau un pătuț pentru copil (0-2,99 ani). 
Pentru copiii cu vârstele cuprinse între 3-17,99 ani, pachetul de masă este obligatoriu.

În perioadele 28.05-20.06.2021 si 06.09-12.09.2021, pachetele includ cazare cu mic dejun, iar pentru copiii cu vârsta
până la 11,99 ani micul dejun este gratuit.

În perioadele 28.05-20.06.2021 si 06.09-12.09.2021, patul suplimentar este opțional pentru 2 adulți si 2 copii cu vârstele
până la 11,99 ani. Valoarea patului suplimentar reprezintă 40% din valoarea unui loc in camera dublă.

Facilități acordate copiilor



Servicii de masa:

Mesele (pachet de masă demipensiune, MD + Cină) sunt asigurate la Restaurant Melodia, 4***, situat la aproximativ 50m distanță de Hotel Favorit. 
Servirea meselor se face între orele: mic dejun 7:30 – 10:00, cină 19:00 – 21:30. În perioada pandemiei de COVID-19, pentru a limita răspândirea virusului și a 

respecta măsurile de prevenție, se pot organiza serii pentru servirea meselor.
Opțional, contra cost, prânzul se poate servi în sistemul “fișă cont cameră” Valoarea/zi/persoană este de 50 ron. De asemenea, prânzul se poate servi si “a la 

carte”.
În cadrul pachetului, în prima zi de cazare, se servește o masă – cina. În ultima zi de cazare se servește o masă - micul dejun.

Nu se poate opta pentru două perioade de cazare cu regim de masă diferit.

Servicii gratuite:

Parcare în limita locurilor disponibile (60 locuri)
Acces la internet (wireless) in Recepția hotelului

Loc de joacă pentru copii
Servicii de secretariat, primire si expediere corespondență

Informații turistice
Rezervări

Alte servicii cu plată:

În cadrul Hotelului Melodia ****:
Acces la piscine pentru adulți și copii: 20 RON/adult/zi si 10 RON/copil/zi
Acces plajă (șezlonguri, umbrelă si măsuță) în limita locurilor disponibile

Servicii de masaj cu programare prealabilă, la tarifele afișate la recepția Hotelului Melodia****
Acces la sauna Hotelului Melodia****: 20 RON/adult/zi



Măsuri antiCovid

Siguranța oaspeților și a membrilor echipei noastre este și va fi mereu o prioritate!
Angajamentul nostru este același: de a asigura servicii de calitate și experiențe de neuitat la cele mai înalte standarde, în condiții de siguranță maximă.

Astfel, la Hotel Favorit vom implementa următoarele măsuri pentru ca toți oaspeții noștri să aibă parte de un sejur sigur si confortabil:

1. Echipa noastră va fi instruită în detaliu cu privire la măsurile de prevenire esențiale și va primi instrucțiuni și protocoale de operare îmbunătățite 
permanent în conformitate cu noile reglementări publicate de către OMS și de către autoritățile române. 

De asemenea, toți membrii echipei vor fi testați periodic anti-Covid.

2. Operațiuni implementate pentru primirea și cazarea oaspeților:

- monitorizarea temperaturii oaspeților, în cazul în care aceasta va fi o masură impusă de autorități.
- simplificarea procedurii de check-in: implementăm check-inul online pentru a micșora timpul alocat cazării oaspeților noștri; astfel ii rugăm pe oaspeți 

să completeze fomularele de cazare online. Vom procesa online inclusiv plățile sejururilor. 
- dispensere cu soluție dezinfectantă la intrarea în hotel și în zonele comune 
- accesul la lifturi se va face de către persoanele cazate în aceeași cameră

- frecvență sporită de curațare a spațiilor comune (recepția, toaletele publice, sala de conferințe etc.)
- accesul în zona spa, sala de fitness, saună, masaj se va face pe bază de programare, iar spațiile vor fi dezinfectate după fiecare utilizare

- locurile de joacă se vor igieniza cu o frecvență sporită
- personalul va fi testat periodic anti-Covid și va purta măști de protecție
- băile ce aparțin spațiilor publice vor fi igienziate și dezinfectate periodic

- vom păstra normele de distanțare socială prin marcaje specifice



3. Proceduri implementate pentru igienizarea camerelor:

- pentru dezinfecția camerelor și a suprafețelor, se vor folosi dezinfectanți biocizi/virucizi, atestați de Ministerul Sănătății. Se va intensifica igienizarea acestor 
spații.

- Lenjeria și prosoapele vor fi spălate și călcate la temperaturi ridicate

4. Operațiuni pentru restaurant:

- la intrarea în restaurant vor fi montate dispozitive cu dezinfectanți - spațiile vor fi igienizate frecvent 
- vom intensifica procesul de dezinfecție al tuturor suprafețelor cu dezinfectanți biocizi/virucizi, atestați de Ministerul Sănătății 

- vesela si tacâmurile se vor igieniza la temperaturi înalte 
- pe mese se vor pune suporți de unică folosință pentru farfurii, care se vor înlocui după fiecare oaspete

- mesele vor fi dezinfectate după fiecare oaspete
- personalul va purta măști de protecție și va fi verificat periodic prin testări specifice Anti-Covid

- vom evalua zilnic starea de sănătate a personalului prin măsurarea temperaturii la începerea programului de lucru
- vor păstra distanțarea socială de minim 1,5 m între mese

5. Operațiuni piscină si plajă
- vom păstra distanțarea socială între șezlonguri de minim 1,5m

- șezlongurile vor fi igienizate periodic conform reglementărilor în vigoare
- piscina va fi igienizată periodic, conform reglementărilor in vigoare

Urmărim în permanență atât recomandările și instucțiunile OMS, cât și ale autorităților de sănătate, pentru a oferi cele mai bune servicii, protejând în 
același timp siguranța oaspeților și a echipei noastre!

Măsuri antiCovid



Restaurant
Oaspeții noștri se pot delecta cu un mic dejun bogat la Restaurantul

Melodia , aflat la doar 50 m distanță. Tot aici se pot servi mese în
regim a la carte sau parte a pachetelor de demipensiune sau

pensiune completă. 

Situat în stațiunea Venus , este locul în care oaspeții noștri se pot desfăta
cu mâncăruri gustoase și băuturi alese. Meniul este un mix între

bucătăria românească și cea internațională, în care se regăsesc rețete
bine cunoscute, apreciate de cei mari și cei mici. Pentru că ne dorim ca 

toți oaspeții noștri să se simtă bine, indiferent de vârstă, am creat
„Prichindel Land”, un loc de joacă protejat, cu dotări atractive.



Plajă privată

Vacanță este atunci când marea este aproape. La doar 200 m 

distanță vă întâmpină plaja noastră, dotată cu șezlonguri și umbrele. 

Accesul este contra-cost, în limita locurilor disponibile.



Alte facilități
Terasa

Situată la primul etaj al Hotel Favorit, terasa este dotată cu mobilier special. Poate

fi folosită pe tot parcursul zilei, până la ora 23:00.

Parcare privată gratuită

După un drum lung, lăsați mașina să se „relaxeze” în parcarea noastră, aflată în fața

hotelului. Accesul este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Loc de joacă pentru copii
Pe cei mici îi invităm să își facă noi prieteni la locul de joacă, 
alături de care se pot bucura de magia copilăriei și farmecul

vacanțelor de vară.

Fitness și saună
Dacă doriți să fiți activi și în timpul vacanței, vă invităm la 
sala de fitness și sauna Hotelului Melodia, pe toată durata

zilei. Accesul este contra-cost.

HOTEL PET FRIENDLY
Oaspeții noștri apreciază cel mai mult opțiunea de a se putea bucura de 

vacanța pe litoralul românesc alături de animalul de companie. Văașteptăm

împreună cu pisicuța sau cățelul dumneavoastră într-un hotel în care

simpaticele patrupede sunt,

întotdeauna, binevenite. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați în momentul

rezervării pentru a beneficia de ofertele noastre speciale.



E-mail: info@hotelfavorit.ro
Tel: 0751 035 009
Website: www.hotelfavorit.ro

Follow us:

HotelFavorit

Adresa: 
Strada Iuliu Maniu, nr. 7
Stațiunea Venus


