Anexa Nr.3
Prezentare Hotel Fortuna***
Amplasat privilegiat in centrul statiunii Eforie Nord, la numai 10 minute de plaja, Hotel Fortuna ofera
tuturor oaspetilor posibilitatea de a petrece o vacanta relaxanta si odihnitoare la malul marii. O destinatie inedita,
unde va ascultati doar gandurile si rasetele fericite ale copiilor, o vacanta de neuitat,care nu doar va face cinste
jurnalului de calatorie al familiei, ci va fi un vis devenit realitate pentru intreaga familie! Serviciile de calitate,
experienta indelungata si atentia personalului fac sa pluteasca in aer spiritul unei familii fericite!!
Descriere spatii de cazare
Pentru siguranta turistilor cazati in hotel, toate spatiile publice ale hotelului sunt prevazute cu
camere de supraveghere. Hotelul dispune de centrala telefonica proprie si sistem de prevenire a incendiilor.
Plin de farmec si culoare, hotelul oferta turistilor cazare in camere moderne si confortabile dispuse pe patru
nivele si parter, astfel:
 143 camere standard
 16 apartamente.
Camerele sunt dotate cu:
 mobilier nou (sifonier, comoda, noptiera cu oglinda, demifotolii cu masuta);
 pat matrimonial/pat twin (doua paturi);
 televiziune prin cablu;
 minibar/frigider;
 baie cu mobilier, cabina de dus/ cadita, uscator de par;
 balcon, mobilier de balcon (masuta si scaune), suport rufe;
 plasa de insecte;
 sistem de climatizare;
 telefon;
 televizor LCD
 conexiune internet wireless;
 pardoseala din gresie.
Apartamentele sunt amenajate cu:
pardoseala din gresie;
televiziune prin cablu;



telefon;
frigider;
televizor LCD
sistem de climatizare;
plasa de insecte;
conexiune internet wireless;
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camera de living ce are in dotare o canapea extensibila (spatioasa pentru odihna a doua persoane),
sifonier, doua fotolii cu masuta, televizor cu plasma, birou, comoda;
dormitorul compus dintr-un pat matrimonial, noptiera cu oglinda, sifonier;
baie proprie echipata cu mobilier, cabina de dus, uscator de par;
balcon cu mobilier (scaune si masuta), suport pentru rufe.
Accesul in camere se face pe baza de cartele electromagnetice, ceea ce ofera turistilor o deplina siguranta.
Este obligatoriu a se lasa cardul de acces la receptia hotelului la iesirea din camera.

Descriere servicii

1. WHITE CRUISE SNACK-BAR
Snack barul ofera micul dejun si pranzul bufet / a la carte precum şi bauturi, cocktailuri diversificate, intr-o
ambianta deosebita, insotita de susurul fantanii musicale .
2. AQUA FORTY
Taramul de poveste nu a fost niciodata mai aproape! Feeria stropilor de apa racoritori ce izvorasc din caluti de
mare, ciupercute, cerculete intregesc spiritul de vacanta al intregii familii!! Accesul este gratuit pentru oaspetii
hotelului.
3. OASIS SPA
Este locația perfectă pentru a va reîncărca cu energie și bună dispoziție! Oasis Spa include sauna uscata, Jacuzzi
si o zona de destindere. Accesul este gratuit pentru oaspetii hotelului, in limita disponibilitatii.
NOU!! Masaje, ritualuri si terapii de relaxare, infrumusetare si tonifiere ce va vor purta intr-o calatorie
senzoriala menita sa va elibereze de stresul cotidian, contribuind la o vacanta memorabilia!
4.
PISCINA PENTRU ADULTI
Inotul insemna sanatate si relaxare, pentru armonia interioara a fiecaruia dintre noi! Piscina cu apa sarata va
alunga stresul, va relaxa corpul si va imbunatati starea generala de sanatate. Este un rasfat pe care vi-l
recomandam!
Accesul gratuit se va face pe baza de card. Acesta va fi inmanat la data check-in-ului. Instrainarea cardului de
acces la piscina va duce la restrictionarea in spatiul destinat piscinei. Sezlongurile sunt oferite in limita
disponibilitatii.
5. FORTY LAND – loc de joaca interior
Va invitam sa descoperiti magia tinutului FORTYLAND unde timpul pare ca se opreste in loc si unde orice
dorinta poate deveni realitate sub bagheta magicianului, a baloanelor de sapun sau a pieselor de teatru. Accesul
la Fortyland se face numai sub supravegherea parintilor si este gratuit pentru oaspetii hotelului.
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6. FORTY PLAY – loc de joaca exterior
Iubim sa ne jucam in aer liber! Stiti cat de importanta este perioada copilariei si cat de mult conteaza pentru
cei mici sa se joace in aer liber?! Distractractia pentru ei e pe primul loc, mai ales cand afara e cald si soare!
Forty Play ii va incanta prin culorile sale vii si prin aventura ce o ofera! Va invitam sa il descoperiti! Accesul
gratuit este permis copiilor cu varstele intre 1 si 13.99 ani, numai sub supravegherea parintilor, programul
fiind intre orele 09.00 - 14.00 si 16.00 –21.00.
7. DIVERTISMENT PENTRU COPII
Echipa de animatie va organiza jocuri, concursuri, teatru interact iv si multe alte suprize atractive pentru
prichindei! Activitatile noastre amuzante le vor dezvolta ageritatea si creativitatea, iar concursurile le vor aduce
premii haioase de care suntem siguri ca se vor bucura! Programul de divertisment se desfasoara zilnic, accesul
fiind gratuit pentru oaspetii hotelului.
8. FORTY GAMES
Hotelul pune la dispozititia oaspetilor gratuit servicii de billiard, billiard pentru copii, air-hockey, fotbal de
masa, ping pong, badminton si sah, in limita disponibilului.
9. BABY STEPS
Pentru un plus de confort, oferim pentru carucioare si patuturi gratuite pentru cei mai mici turisti! Carucioarele
se ofera gratuit pe baza certificatului de nastere, iar patuturile se solicita la cazare de la receptia hotelului.
Oferta este valabila pentru copii cu varstele cuprinse intre 0-2 ani, in limita disponibilului.
10. PISCINA PENTRU COPII
Indiferent de temperatura de afara, confortul copiilor este primordial! Piscina incalzita si toboganul Forty
garanteaza ca veselia sa atinga cote maxime! Accesul est e gratuit, numai sub supravegherea parintilor.
11. BUSINESS CORNER – serviciul este gratuit pentru oaspetii hotelului si este disponibil 24h/24h
(laptopuri in limita disponibilitatii). Este strict interzis accesul copiilor pana in 16 ani la laptopurile
destinate Business Corner.
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