
PREZENTARE  
HOTEL



Conceptul Hotel Melodia are în centrul său grija pentru confortul

oaspeților noștri. Prețuim fiecare clipă pe care o petreci aici și ne

dorim să rămâi cu cele mai frumoase amintiri, de fiecare dată.

Paleta largă de facilități, specifică unui hotel de 4 stele – plajă 

privată, piscină generoasă, multiple activități pentru copii, 

programe artistice seară de seară – este completată de calitatea 

superioară a serviciilor.

Situat la granița dintre stațiunea Venus și Cap Aurora, Hotel 

Melodia a fost transformat integral, în 2012, dintr-un simplu hotel 

pe litoralul românesc într-o fermecătoare simfonie de vacanță.

Are un design în deplină armonie cu serenitatea vacanțelor de 

vară și este înconjurat de 13.000 metri pătrați de vegetație impe-

cabil întreținută. Hotel Melodia este la limita subtilă dintre tumul-

tul unei stațiuni pline de viață și relaxarea unei vacanțe în natură, 

ca tu să poți experimenta tot ce este mai bun din ambele lumi.

DESPRE NOI



CAMERE
Hotel Melodia dispune de 61 de camere twin, 42 de camere

matrimoniale și 8 apartamente, cu facilități de top și servicii

pe măsură. Toate camerele beneficiază de terase cu

parasolar și mobilier, televizor de ultimă generație, seif și

mobilier funcțional cu suficiente spații de depozitare.

Băile camerelor au în dotare cabină de duș de tip walk-în și 

uscător de păr, iar băile apartamentelor dispun și de cadă, și 

de cabină de duș. Internetul WI-FI este și el prezent în toate 

spațiile hotelului.



Tarife Sejur minim 5 nopți - Preț / cameră / noapte

CAMERĂ DUBLĂ
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 All inclusive All inclusive All inclusive All inclusive All inclusive Mic Dejun

1 adult 247.50 260.10 392.40 442.80 622.80 486.00 392.40 260.10

1 adult + 1 copil pana in 0 - 2,99 ani 247.50 260.10 392.40 442.80 622.80 486.00 392.40 260.10

1 adult + 2 copii 0-2,99 ani 247.50 260.10 392.40 442.80 622.80 486.00 392.40 260.10

1 adult + 1 copil 3 - 11,99 ani 247.50 260.10 477.90 528.30 708.30 571.50 477.90 260.10

1 adult + 1 copil 3 -11,99 ani + 1 copil 0-2,99 ani 247.50 260.10 477.90 528.30 708.30 571.50 477.90 260.10

1 adult + 2 copii 3 - 11,99 ani 301.50 316.80 618.30 682.20 793.80 736.20 618.30 316.80

1 adult + 1 copil 12 - 17,99 ani 333.00 348.30 618.30 682.20 793.80 736.20 618.30 348.30

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 0-2,99 ani 333.00 348.30 618.30 682.20 793.80 736.20 618.30 348.30
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani fara pat 

suplimentar
333.00 348.30 x x x x x 348.30

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani cu pat 
suplimentar

387.00 405.90 759.60 836.10 969.30 900.90 759.60 405.90

1 adult + 2 copii 12-17,99 ani in camera dubla cu pat suplimentar 418.50 437.40 845.10 921.60 1054.80 986.40 845.10 437.40

2 adulti 333.00 348.30 618.30 682.20 793.80 736.20 618.30 348.30

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani 333.00 348.30 618.30 682.20 793.80 736.20 618.30 348.30

2 adulti + 2 copii 0-2,99 ani 333.00 348.30 618.30 682.20 793.80 736.20 618.30 348.30

2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani, fara pat suplimentar 333.00 348.30 703.80 767.70 879.30 821.70 703.80 348.30

2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani, fara pat suplimentar 333.00 348.30 x x x x x 348.30

2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani cu pat suplimentar 387.00 405.90 759.60 836.10 969.30 900.90 759.60 405.90

2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani cu  pat suplimentar 387.00 405.90 845.10 921.60 1054.80 986.40 845.10 405.90

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani fara pat suplimentar 333.00 348.30 x x x x x 348.30

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani cu pat suplimentar 387.00 405.90 759.60 836.10 969.30 900.90 759.60 405.90

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 12-17,99 ani cu pat suplimentar 418.50 437.40 845.10 921.60 1054.80 986.40 845.10 437.40

2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani + 1 copil 12-17,99 cu pat suplimentar 418.50 437.40 930.60 1007.10 1140.30 1071.90 930.60 437.40

2 adulti + 1 copil 12-17,99 ani cu pat suplimentar 418.50 437.40 845.10 921.60 1054.80 986.40 845.10 437.40

2 adulti + 2 copii 12-17,99 ani cu pat suplimentar 504.00 525.60 1071.00 1160.10 1316.70 1235.70 1071.00 525.60

Ofertă Sindicate 2021

*Tarifele sunt exprimate in RON / cameră / noapte, includ TVA 5% și servicii de cazare cu mic dejun sau All inclusive, în funcție de perioada aleasă. Tarifele nu includ taxa de stațiune în valoare de 5 
lei/adult/noapte care se achită la recepția hotelului.



Tarife Sejur 1-4 nopți - Preț / cameră / noapte

CAMERĂ DUBLĂ
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 All inclusive All inclusive All inclusive All inclusive All inclusive Mic Dejun

1 adult 260.10 273.60 417.60 471.60 664.20 517.50 417.60 273.60

1 adult + 1 copil pana in 0 - 2,99 ani 260.10 273.60 417.60 471.60 664.20 517.50 417.60 273.60

1 adult + 2 copii 0-2,99 ani 260.10 273.60 417.60 471.60 664.20 517.50 417.60 273.60

1 adult + 1 copil 3 - 11,99 ani 260.10 273.60 503.10 557.10 749.70 603.00 503.10 273.60

1 adult + 1 copil 3 -11,99 ani + 1 copil 0-2,99 ani 260.10 273.60 503.10 557.10 749.70 603.00 503.10 273.60

1 adult + 2 copii 3 - 11,99 ani 317.70 333.90 650.70 718.20 835.20 774.90 650.70 333.90

1 adult + 1 copil 12 - 17,99 ani 349.20 365.40 650.70 718.20 835.20 774.90 650.70 365.40

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 0-2,99 ani 349.20 365.40 650.70 718.20 835.20 774.90 650.70 365.40
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani fara pat 

suplimentar
349.20 365.40 x x x x x 365.40

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani cu pat 
suplimentar

406.80 425.70 798.30 879.30 1019.70 946.80 798.30 425.70

1 adult + 2 copii 12-17,99 ani in camera dubla cu pat suplimentar 438.30 457.20 883.80 964.80 1105.20 1032.30 883.80 457.20

2 adulti 349.20 365.40 650.70 718.20 835.20 774.90 650.70 365.40

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani 349.20 365.40 650.70 718.20 835.20 774.90 650.70 365.40

2 adulti + 2 copii 0-2,99 ani 349.20 365.40 650.70 718.20 835.20 774.90 650.70 365.40

2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani, fara pat suplimentar 349.20 365.40 736.20 803.70 920.70 860.40 736.20 365.40

2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani, fara pat suplimentar 349.20 365.40 x x x x x 365.40

2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani cu pat suplimentar 406.80 425.70 798.30 879.30 1019.70 946.80 798.30 425.70

2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani cu  pat suplimentar 406.80 425.70 883.80 964.80 1105.20 1032.30 883.80 425.70

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani fara pat suplimentar 349.20 365.40 x x x x x 365.40

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani cu pat suplimentar 406.80 425.70 798.30 879.30 1019.70 946.80 798.30 425.70

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 12-17,99 ani cu pat suplimentar 438.30 457.20 883.80 964.80 1105.20 1032.30 883.80 457.20

2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani + 1 copil 12-17,99 cu pat suplimentar 438.30 457.20 969.30 1050.30 1190.70 1117.80 969.30 457.20

2 adulti + 1 copil 12-17,99 ani cu pat suplimentar 438.30 457.20 883.80 964.80 1105.20 1032.30 883.80 457.20

2 adulti + 2 copii 12-17,99 ani cu pat suplimentar 526.50 549.00 1116.00 1210.50 1374.30 1290.60 1116.00 549.00

*Tarifele sunt exprimate in RON / cameră / noapte, includ TVA 5% și servicii de cazare cu mic dejun sau All inclusive, în funcție de perioada aleasă. Tarifele nu includ taxa de stațiune în valoare de 5 
lei/adult/noapte care se achită la recepția hotelului.



Tarife Sejur minim 5 nopți - Preț / cameră / noapte

APARTAMENT
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 All inclusive All inclusive All inclusive All inclusive All inclusive Mic Dejun

1 adult 436.50 459.90 585.90 681.30 848.70 762.30 585.90 459.90

1 adult + 1 copil pana in 0 - 2,99 ani 436.50 459.90 585.90 681.30 848.70 762.30 585.90 459.90

1 adult + 2 copii 0-2,99 ani 436.50 459.90 585.90 681.30 848.70 762.30 585.90 459.90

1 adult + 1 copil 3 - 11,99 ani 436.50 459.90 671.40 766.80 934.20 847.80 671.40 459.90

1 adult + 1 copil 3 -11,99 ani + 1 copil 0-2,99 ani 436.50 459.90 671.40 766.80 934.20 847.80 671.40 459.90

1 adult + 2 copii 3 - 11,99 ani 436.50 459.90 756.90 852.30 1019.70 933.30 756.90 459.90

1 adult + 1 copil 12 - 17,99 ani 468.00 491.40 756.90 852.30 1019.70 933.30 756.90 491.40

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 0-2,99 ani 468.00 491.40 756.90 852.30 1019.70 933.30 756.90 491.40
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani fara pat 

suplimentar
468.00 491.40 842.40 937.80 1105.20 1018.80 842.40 491.40

1 adult + 2 copii 12-17,99 ani, fara pat suplimentar 499.50 522.90 927.90 1023.30 1190.70 1104.30 927.90 522.90

1 adult + 2 copii 12-17,99 ani in camera dubla cu pat suplimentar 580.50 608.40 1010.70 1125.90 1326.60 1223.10 1010.70 608.40

2 adulti 468.00 491.40 756.90 852.30 1019.70 933.30 756.90 491.40

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani 468.00 491.40 756.90 852.30 1019.70 933.30 756.90 491.40

2 adulti + 2 copii 0-2,99 ani 468.00 491.40 756.90 852.30 1019.70 933.30 756.90 491.40

2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani, fara pat suplimentar 468.00 491.40 842.40 937.80 1105.20 1018.80 842.40 491.40

2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani, fara pat suplimentar 468.00 491.40 x x x x x 491.40

2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani cu pat suplimentar 549.00 576.90 925.20 1040.40 1241.10 1137.60 925.20 576.90

2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani cu  pat suplimentar 549.00 576.90 1010.70 1125.90 1326.60 1223.10 1010.70 576.90

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani fara pat suplimentar 468.00 491.40 x x x x x 491.40

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani cu pat suplimentar 549.00 576.90 925.20 1040.40 1241.10 1137.60 925.20 576.90

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 12-17,99 ani cu pat suplimentar 580.50 608.40 1010.70 1125.90 1326.60 1223.10 1010.70 608.40

2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani + 1 copil 12-17,99 cu pat suplimentar 580.50 608.40 1096.20 1211.40 1412.10 1308.60 1096.20 608.40

2 adulti + 1 copil 12-17,99 ani cu pat suplimentar 580.50 608.40 1010.70 1125.90 1326.60 1223.10 1010.70 608.40

2 adulti + 2 copii 12-17,99 ani cu pat suplimentar 693.00 725.40 1264.50 1398.60 1633.50 1512.00 1264.50 725.40

3 Adulti 621.00 651.60 1053.00 1176.30 1394.10 1281.60 1053.00 651.60

3 adulti + 1 copil 3-11.99 ani cu pat suplimentar 621.00 651.60 1138.50 1261.80 1479.60 1367.10 1138.50 651.60

*Tarifele sunt exprimate in RON / cameră / noapte, includ TVA 5% și servicii de cazare cu mic dejun sau All inclusive, în funcție de perioada aleasă. Tarifele nu includ taxa de stațiune în valoare de 5 
lei/adult/noapte care se achită la recepția hotelului.



Tarife Sejur 1-4 nopți - Preț / cameră / noapte

APARTAMENT
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 All inclusive All inclusive All inclusive All inclusive All inclusive Mic Dejun

1 adult 460.80 485.10 634.50 735.30 910.80 820.80 634.50 485.10

1 adult + 1 copil pana in 0 - 2,99 ani 460.80 485.10 634.50 735.30 910.80 820.80 634.50 485.10

1 adult + 2 copii 0-2,99 ani 460.80 485.10 634.50 735.30 910.80 820.80 634.50 485.10

1 adult + 1 copil 3 - 11,99 ani 460.80 485.10 720.00 820.80 996.30 906.30 720.00 485.10

1 adult + 1 copil 3 -11,99 ani + 1 copil 0-2,99 ani 460.80 485.10 720.00 820.80 996.30 906.30 720.00 485.10

1 adult + 2 copii 3 - 11,99 ani 460.80 485.10 805.50 906.30 1081.80 991.80 805.50 485.10

1 adult + 1 copil 12 - 17,99 ani 492.30 516.60 805.50 906.30 1081.80 991.80 805.50 516.60

1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 0-2,99 ani 492.30 516.60 805.50 906.30 1081.80 991.80 805.50 516.60
1 adult + 1 copil 12-17,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani fara pat 

suplimentar
492.30 516.60 891.00 991.80 1167.30 1077.30 891.00 516.60

1 adult + 2 copii 12-17,99 ani, fara pat suplimentar 523.80 548.10 976.50 1077.30 1252.80 1162.80 976.50 548.10

1 adult + 2 copii 12-17,99 ani in camera dubla cu pat suplimentar 610.20 639.00 1069.20 1190.70 1400.40 1292.40 1069.20 639.00

2 adulti 492.30 516.60 805.50 906.30 1081.80 991.80 805.50 516.60

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani 492.30 516.60 805.50 906.30 1081.80 991.80 805.50 516.60

2 adulti + 2 copii 0-2,99 ani 492.30 516.60 805.50 906.30 1081.80 991.80 805.50 516.60

2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani, fara pat suplimentar 492.30 516.60 891.00 991.80 1167.30 1077.30 891.00 516.60

2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani, fara pat suplimentar 492.30 516.60 x x x x x 516.60

2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani cu pat suplimentar 578.70 607.50 983.70 1105.20 1314.90 1206.90 983.70 607.50

2 adulti + 2 copii 3-11,99 ani cu  pat suplimentar 578.70 607.50 1069.20 1190.70 1400.40 1292.40 1069.20 607.50

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani fara pat suplimentar 492.30 516.60 x x x x x 516.60

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 3-11,99 ani cu pat suplimentar 578.70 607.50 983.70 1105.20 1314.90 1206.90 983.70 607.50

2 adulti + 1 copil 0-2,99 ani + 1 copil 12-17,99 ani cu pat suplimentar 610.20 639.00 1069.20 1190.70 1400.40 1292.40 1069.20 639.00

2 adulti + 1 copil 3-11,99 ani + 1 copil 12-17,99 cu pat suplimentar 610.20 639.00 1154.70 1276.20 1485.90 1377.90 1154.70 639.00

2 adulti + 1 copil 12-17,99 ani cu pat suplimentar 610.20 639.00 1069.20 1190.70 1400.40 1292.40 1069.20 639.00

2 adulti + 2 copii 12-17,99 ani cu pat suplimentar 727.20 761.40 1332.90 1474.20 1719.90 1593.90 1332.90 761.40

3 Adulti 652.50 684.00 1116.00 1246.50 1475.10 1358.10 1116.00 684.00

3 adulti + 1 copil 3-11.99 ani cu pat suplimentar 652.50 684.00 1201.50 1332.00 1560.60 1443.60 1201.50 684.00

*Tarifele sunt exprimate in RON / cameră / noapte, includ TVA 5% și servicii de cazare cu mic dejun sau All inclusive, în funcție de perioada aleasă. Tarifele nu includ taxa de stațiune în valoare de 5 
lei/adult/noapte care se achită la recepția hotelului.



Politici

Rezervările se vor transmite în scris la e-mail info@hotelmelodia.ro. 
Hotelul va confirma în scris rezervările și va transmite factura proformă aferentă fiecărei rezervări. 

Valoarea avansului este egală cu 30% din valoarea totală serviciilor comandate.

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@hotelmelodia.ro, a copiei documentului justificativ (ordin de plată, 
foaie de vărsământ, depunere numerar etc.), iar Hotelul va emite factura de avans pentru suma incasată  în 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 avansul inițial.

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 masă:

Mesele sunt asigurate la Restaurant Melodia**** în regim bufet suedez pentru minimum 40 persoane
Informații pachete masă: All inclusive / Mic Dejun

- Mic dejun între orele 7:30 - 10:00.
- Prânz între orele 12:00 – 14:30.
- Cină între orele 19:00 - 21:30 . 

În perioada pandemiei de COVID-19, pentru a limita răspândirea și a respecta măsurile de prevenție, se pot organiza serii pentru servirea
meselor.

- Pachetul All inclusive include, de asemenea: 

La restaurant: 
apă, băuturi răcoritoare și cafea ( în timpul programului de masă)

vinul casei, bere draft, băuturi spirtoase (vodka, brandy, rom, vermut și lichior (doar în timpul prânzului și al cinei)

La barul de la piscina SeaHorse:
vinul casei și bere draft în intervalul orar  11:00-19:00

apă, băuturi răcoritoare și cafea în intervalul orar 11:00-19:00
gustări (produse patiserie, înghețată, popcorn etc.) în intervalul orar 16.00-17.00

Nu se poate opta pentru două perioade de cazare cu regim de masă diferit.
În prima zi se servește cina, iar în ultima zi, mic dejun si prânz.

*După orele 19:00, barul de la piscină trece în regim a la carte, iar băuturile incluse în pachet pot fi servite doar în cadrul restaurantului până 
la 21:30.

*Începând de la ora 20:00 vom avea muzică live și activități la barul de piscină. 



Servicii gratuite:

Acces la piscine pentru adulți și copii (2 șezlonguri, umbrelă și măsuță) în limita locurilor disponibile
Acces plajă (2 șezlonguri, umbrelă si măsuță) în limita locurilor disponibile

Acces la saună
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:

Servicii de masaj cu programare prealabilă, la tarifele afișate la recepție
Minibar



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, 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; accesul se poate face doar în funcție de cadrul legal în vigoare, valabil pe perioada sejurului
- 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 MELODIA

Restaurantul Melodia este una din cele mai frumoase locații din

sudul litoralului. Meniul este un mix între bucătăria romanească

și cea internațională.

Cu un stil arhitectural minimalist, Restaurantul Melodia, are o 

capacitate de 250 de persoane și este perfect pentru 

evenimente de anvergură: cocktailuri, lansări de produse, 

prezentări, sesiuni de training.

Meniul poate fi personalizat în funcție de dorințele 
dumneavoastră și de fiecare eveniment în parte.

Putem organiza seri tematice și activități chiar pe terasa 
restaurantului.

Capacitate restaurant interior: 100 locuri 

Capacitate terasă restaurant: 150 locuri



CONFERENCE
MELODIA



Pentru evenimente private personalizate pe litoral, echipa noastră vă

oferă servicii complete, de la alegerea spațiului potrivit la cele mai

bune opțiuni pentru meniu.

Conference Melodia de află la doar 500 m distanță de Hotel Melodia,

în mijlocul stațiunii Venus. Centrul de conferințe este potrivit pentru

orice tip de eveniment corporate.

Echipa Corporate Melodia și managerul personal dedicat sunt 
profesioniști în organizarea oricărui tip de eveniment, fie workshop, 
training, prezentare sau conferință.

Vă punem la dispoziție variante multiple de meniu, adaptate 
oricăror cerințe, trei săli de conferință dotate cu echipamente de 
ultimă generație și pachete personalizate de business 
entertainment.

CONFERENCE MELODIA



SALA BOLERO

Cu o capacitate între 29 și 109 persoane, în funcție

de tipul de aranjament al mobilierului, această sală

este

ideală pentru evenimentele în cadru restrâns.

Aranjament:
U Shape: 29 locuri 
Teatru: 109 locuri
Classroom: 84 locuri 
Boardroom: 48 locuri

Dotări:

Videoproiector  
Flipchart
Conexiune la internet 
Sistem de sonorizare 
Aer condiționat



SALA JAZZ

Cu o capacitate între 31 și 119 persoane, această sală

poate găzdui evenimente variate și poate fi

personalizată în funcție de dorințele fiecărui client.

Aranjament:
U Shape:31 locuri 
Teatru: 119 locuri
Classroom: 84 locuri 
Boardroom: 48 locuri

Dotări:

Videoproiector  
Flipchart
Conexiune la internet 
Sistem de sonorizare 
Aer condiționat



SALA TANGO

Cea mai mare dintre sălile Conference Melodia, cu o

capacitate de maximum 250 de locuri, este ideală

pentru evenimente de anvergură.

Aranjament:
U Shape: 51 locuri 
Teatru: 250 locuri
Classroom: 180 locuri 
Boardroom: 104 locuri

Dotări:

Videoproiector  
Flipchart
Conexiune la internet 
Sistem de sonorizare 
Aer condiționat



SALA DE CONFERINȚĂ ARMONIA

Pentru evenimente restrânse, în funcție de perioada aleasă, vă punem la dispoziție sala de conferințe Armonia, chiar în 
incinta Hotel Melodia.
Cu ieșire la piscină și în imediata apropiere a Sea Horse Bar, este locul perfect pentru cei care doresc să îmbine partea de 
business cu cea de leisure.

Capacitate: 25 locuri



PISCINĂ & SEA HORSE BAR

Una dintre cele mai generoase piscine exterioare de pe litoralul 

românesc, piscină Hotel Melodia are o suprafața de peste 200mp, 

cu adâncime variabila, între 1,10-2,10 m.

Piscină dispune și de o secțiune cu Jacuzzi.

Sea Horse, barul de la piscină Hotel Melodia este locul perfect 
pentru un pool party.

La cerința dumneavoastră, cină se poate organiza în jurul piscinei, 
petrecerea urmând să continue la barul Sea Horse.



PLAJĂ PRIVATĂ

Pe toată durata șederii tale la Hotel Melodia beneficiezi, gratuit și în 

limita locurilor disponibile, de plaja privată aflată la doar 150 m 

distanță.

Este situată în golful stațiunii Venus, o zonă cu intrare lină în mare, 

potrivită pentru copii.

Plaja este dotată cu șezlonguri confortabile, umbrele de soare 

generoase și măsuțe.



LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII

Hotel Melodia este locul în care cei mici găsesc mereu ceva 

constructiv de făcut.

Am pus la dispoziția lor două locuri de joacă:

„Nelson Park” situat lângă piscină, într-o zonă liniștită, și „Prichindel 

Land” situat în grădina restaurantului Melodia, într-o zonă răcoroasă, 

cu multă umbră. Ambele locuri de joacă sunt dotate cu pavaj 

protector reflex.

Program de funcționare: 07:00 – 22:00



KID’S CLUB

Când copiii sunt fericiți, părinții sunt fericiți și ei. Și ce poate face un copil mai fericit decât multă joacă și multă distracție? 

Kids Club Melodia este un spațiu dedicat exclusiv fericirii de a fi sau a redeveni copil, cu jocuri, sporturi și activități creative 

pentru toate vârstele.

Dacă ți-e dor să colorezi, să te joci cu mașinuțele sau să construiești împreună cu cel mic, te invităm pe tărâmul magic al 

copilăriei, unde gazdele experimentate într-ale distracției sunt la dispoziția întregii tale familii.

Acces gratuit

Program de funcționare: 10:00 – 12:00 & 15:00 –

18:00 Pentru copii de până la 14 ani.



SAUNĂ, MASAJ & SALĂ DE FITNESS

Pentru starea de bine a oaspeților noștri, le punem la dispoziție, 
gratuit, un centru spa cu saună, cameră de relaxare și o terasă 
intimă, liniștită. La cerere, în funcție de perioada aleasă, putem 
oferi și servicii de masaj.

Dotată cu vestiare, dușuri, aparate multifuncționale, bandă de 
alergat, biciclete, spalier și bancă pentru exercițiile destinate 
abdomenului, sala de fitness este la dispoziția oaspeților noștri, 
gratuit, la orele lor preferate, pe toată durata zilei.



E-mail : info@hotelmelodia.ro 
Tel: 0752.099.160
Website: www.hotelmelodia.ro

Adresa:
Strada Gala Galaction 
Stațiunea Venus

Follow us:

HotelMelodia

mailto:info@hotelmelodia.ro
http://www.hotelmelodia.ro/

