
PACHETE 2021 TRATAMENT 

Extrasezon Sezon 
intermediar 1

Sezon 
intermediar 2

Sezon 
de vârf

26 apr - 3 iun
5 sep - 31 oct

4 - 19 iun 20 iun  - 1 iul
22 aug - 4 sep

2 iul - 21 aug

• 10% reducere 
la serviciile de cazare şi masă la achiziţionarea oricărui pachet, cu 
condiţia plăţii integrale a acestuia cu minim 30 zile înainte de data 
sosirii în hotel; 

• 20% reducere 
la serviciile de cazare şi masă la achiziţionarea oricărui pachet, cu 
condiţia plăţii integrale a acestuia cu minim 90 zile înainte de data 
sosirii în hotel (se calculează aplicând 10% la tariful calculat în 
varianta Eb10%);

• Plata corespunzătoare înscrierilor timpurii este nerambursabilă;

• Indiferent de tarif, se achită 20% din valoarea sejurului în termen 
de 5 zile de la rezervarea fermă;

În caz de anulare din cauza pandemiei COVID-19, avansul achitat 
are o valabilitate până la data de 30 iunie 2022, rezervările putând 
fi mutate  până la acest termen cu recalcularea tarifului în funcţie 
de perioada nou aleasă.

Oferta de Înscrieri Timpurii este limitată, fiind aplicată în funcţie 
de disponibilitatea Hotelului & Spa.

Înscrieri timpurii speciale pentru 
pachete de tratament

Personalul medical cu înaltă pregătire profesională şi baza de tratament cu dotare 
ultramodernă şi ambianţă deosebită oferă o gamă largă de tratamente specifice balneare şi 
fizico-kinetice: • PELOIDOTERAPIE (cu nămol sapropelic din Lacul Techirghiol, unic în lume, 
cu calităţi curative deosebite sub formă de băi şi masaj) • HIDROTERAPIE (duş subacval, 
hidromasaj, băi cu plante, jacuzzi) • KINETOTERAPIE (individual şi de grup) • 
HIDROKINETOTERAPIE (în piscina cu apă sărată din Lacul Techirghiol)  • SAUNA UMEDĂ ŞI 
USCATĂ  • MASAJ USCAT  •  ELECTROTERAPIE (curenţi de joasă, medie şi înaltă frecvenţă, 
magnetoterapie, laser)  •  AEROSOLI  •  ÎMPACHETĂRI CU PARAFINĂ/ PARAFANGO.

La centrul de sănătate Ana Aslan Health SPA se pot efectua analize de laborator (sânge şi 
urină) şi EKG ca şi alte investigaţii de specialitate indicate de medicii specialişti. 

Pachetele includ: programul de tratament, 
1 loc în cameră dublă, mic dejun şi TVA.

www.anahotels.ro Rezervă la: 0241 702 818



7 nop]i
13 nop]i

468 Euro
889 Euro

496 Euro
941 Euro

538 Euro
1019 Euro

622 Euro
1175 Euro

PAUZA PENTRU SĂNĂTATE
(6 zile, 12 zile)

chestionar de sănătate, control tensiune arterială, 3 terapii/zi Conţinut: 
Recomandări medicale: sindrom de suprasolicitare, tulburări de somn, 
mobilitate articulară limitată de sedentarism, hipertensiune arterială uşoară, 
spate dureros, respiraţie ineficientă prin lipsă de mişcare, tulburări ale 
circulaţiei limfatice, dureri articulare uşoare.

Pachet 6 zile
• 6 masaje 25' (stress relief, program spate dureros,

program relaxare cervicală)
• 3 baie salină cu plante 20', 3 baie cu nămol 20’
• 6 şedinţe 25' Aquagym / kinetoterapie,(la piscina interioară cu apă sărată)
fitness (antrenament personalizat)

Pachet 12 zile
• 12 masaje 25' (stress relief, program spate dureros, program relaxare cervicală)
• 6 baie salină cu plante 20', 6 baie cu n mol 20’ă
• 12 şedinţe 25' Aquagym / kinetoterapie, (la piscina interioară cu apă sărată)
fitness (antrenament personalizat)

Extrasezon
Sezon 
intermediar 1

Sezon 
intermediar 2

Sezon 
de vârf

*Nota: Procedurile din pachet sunt predenite, prin urmare, terapiile din
  care este alcătuit nu se pot înlocui cu alte terapii din meniul spa.

Rezervă la: 0241 702 818

TERAPIE PIELE SĂNĂTOASĂ 

Conţinut:

• consultaţie medicală

• 3 terapii/zi:

• Masaje cu nămol 15’ - zilnic

• Băi cu nămol 20’

• Serenity-masaj scalp şi cervical 25’ 2/4/6 şedinţe, băi saline cu plante 20’ 
2/4/6 şedinţe, 2/4/6 masaje cu unleiuri esenţiale 20'

 afecţiuni dermatologice (PSORIASIS, alergodermii, Recomandări medicale:

sindrom seboreic). Pielea rămâne curată, hidratată, luminoasă, sănătoasă.

Extrasezon Sezon 
intermediar 1

Sezon 
intermediar 2

Sezon 
de vârf

7 nopţi

13 nopţi

19 nopţi

488 Euro
899 Euro

1287 Euro

516 Euro
951 Euro

1363 Euro

558 Euro
1029 Euro
1477 Euro

642 Euro
1185 Euro
1705 Euro



INTENSIVE RHEUMA OUTDOOR

Conţinut: 
- consultaţie medicală,
- 3 terapii/ zi, program personalizat în funcţie de diagnostic, dintre
următoarele: 1 terapie  la interior (masaj cu namol 20’, masaje terapeutice
cu uleiuri esenţiale 20', băi saline cu plante 20’, împachetări cu parafină 20’,
kinetoterapie, electroterapie, laser, Bioptron ) şi 2 terapii la piscina exterioară
cu apă sărată  (oncţiune 120', hidrokinetoterapie 25');
- recomandări şi raport medical.

 afecţiuni reumatismale degenerative (osteoartrite) şi Recomandări medicale:
inflamatorii (spondilită anchilozantă, poliartrită reumatoidă), reumatism 
abarticular de părţi moi (periartrite, tendinite, tenosinovite, entezite, maladie 
Dupuytrene, etc), pondiloză, lumbago cronic, hernia de disc.

7 nop]i

13 nop]i

19 nop]i

558 Euro
939 Euro

1297 Euro

586 Euro
991 Euro

1373 Euro

628 Euro
1069 Euro
1487 Euro

712 Euro
1225 Euro
1715 Euro

Extrasezon
Sezon 
intermediar 1

Sezon 
intermediar 2

Sezon 
de vârf

Rezervă la: 0241 702 818

*  – Pachetul poate i completat cu  Terapie TECAROPŢIONAL
  (vezi detalii de pret mai jos)

INTENSIVE RHEUMA INDOOR

Conţinut: 
- consultaţie medicală,

- 3 terapii/ zi, program personalizat în funcţie de diagnostic, dintre 
următoarele: terapii cu nămol (băi 20’, masaje 20’), masaje terapeutice

cu uleiuri esenţiale 20', băi saline cu plante 20’, împachetări cu parafină 20’, 
kinetoterapie, hidrokinetoterapie în piscina cu apă sărată de la interior, 
electroterapie, laser, Bioptron;
- recomandări şi raport medical.

 afecţiuni reumatismale degenerative (osteoartrite) şi Recomandări medicale:
inflamatorii (spondilită anchilozantă, poliartrită reumatoidă), reumatism 
abarticular de părţi moi (periartrite, tendinite, tenosinovite, entezite, maladie 
Dupuytrene, etc), pondiloză, lumbago cronic, hernia de disc.

7 nop]i

13 nop]i

19 nop]i

528 Euro
889 Euro

1237 Euro

556 Euro
941 Euro

1313 Euro

598 Euro
1019 Euro
1427 Euro

682 Euro
1175 Euro
1655 Euro

Extrasezon
Sezon 
intermediar 1

Sezon 
intermediar 2

Sezon 
de vârf

*  – Pachetul poate i completat cu  Terapie TECAROPŢIONAL
  (vezi detalii de pret mai jos)

  Tarif Terapie Tecar:  O zona 20'  |  17 Euro
                                                           A doua zona  40'  |   30  Euro  



7 nopţi

13 nopţi

19 nopţi

588 Euro
989 Euro

1372 Euro

616 Euro
1041 Euro
1448 Euro

658 Euro
1119 Euro
1562 Euro

742 Euro
1275 Euro
1790 Euro

Extrasezon Sezon 
intermediar 1

Sezon 
intermediar 2

Sezon 
de vârf

BALNEO SPA INDOOR

 Conţinut:
- consultaţie medicală;

- 4 terapii/ zi, program personalizat în funcţie de diagnostic, din 
următoarele: terapii cu nămol (băi 20', masaje 20'), masaje

(terapeutice cu uleiuri esenţiale 20', băi saline cu plante 20', 
împachetări cu parafină 20', kinetoterapie, hidrokinetoterapie în 
piscina cu apă sărată de la interior, electroterapie, laser, 
Bioptron;
- recomandări şi raport medical.

BALNEO SPA OUTDOOR

Conţinut:
- consultaţie medicală
-  în funcţie de diagnostic, din următoarele:4 terapii/zi, program personalizat
  2 terapii la interior (masaj cu nămol 20', masaje terapeutice cu uleiuri   
esenţiale 20', băi saline cu plante 20', împachetări cu parafină 20',   

Kinetoterapie, electroterapie, laser, Bioptron) şi 2 terapii la piscina exterioară 
cu apă sărată din lacul Techirghiol (oncţiune 120’ şi hidrokinetoterapie 25’)

- recomandări şi raport medical.

 Afecţiuni reumatismale degenerative şi inflamatorii Recomandări medicale:
(spondiloza, osteoartrite, artrite, spondilita ankilozanta, etc), reumatismul 
părţilor moi (periartrite, tendinite), lumbago cronic, hernia de disc, afecţiuni 
neurologice periferice şi centrale, recuperare postraumatică şi post chirurgicală, 
osteoporoză, tulburări circulatorii periferice arteriale şi limfatice, afecţiuni 
ginecologice inflamatorii cronice (anexite, metroanexite), sterilitate secundară, 
afecţiuni dermatologice (psoriazis, neurodermite, acnee), afecţiuni ORL (rinită, 
sinuzită), afecţiuni respiratorii (astm bronsic, laringite cronice), dureri de cap, 
stres, insomnie.

Rezervă la: 0241 702 818

*  – Pachetul poate i completat cu  Terapie TECAROPŢIONAL
  (vezi detalii de pret mai jos)

7 nopţi

13 nopţi

19 nopţi

623 Euro
1039 Euro
1437 Euro

651 Euro
1091 Euro
1513 Euro

693 Euro
1169 Euro
1627 Euro

777 Euro
1325 Euro
1855 Euro

Extrasezon Sezon 
intermediar 1

Sezon 
intermediar 2

Sezon 
de vârf

*  – Pachetul poate i completat cu  Terapie TECAROPŢIONAL
  (vezi detalii de pret mai jos)

  Tarif Terapie Tecar:  O zona 20'  |  17 Euro
                                                           A doua zona  40'  |   30  Euro  



Rezervă la: 0241 702 818

ANA ASLAN – GRAŢIA SENECTUŢII 

Conţinut:
- Consultaţie medicală, ECG,

- 3 terapii/ zi, program personalizat în funcţie de diagnostic, din următoarele: terapii 
cu nămol (băi 20', masaje 20'), masaje terapeutice cu uleiuri esenţiale 20', băi saline 
cu plante 20', împachetări cu parafină 20', kinetoterapie, hidrokinetoterapie in 
piscina cu apă sărată de la interior, electroterapie, laser, Bioptron;
- 2 teste şi injecţii cu Gerovital H3 (dacă nu există contraindicaţii)*,
- recomandări şi raport medical.

Recomandări medicale: tratamentul tulburărilor trofice cutanate, nevralgii, nevrite, 
arterioscleroză cu manifestări centrale şi periferice, boala Parkinson, spondiloza, 
artroze, osteoporoza, neurodermite, alopecie, eczeme, psoriazis, sclerodermie, 
vitiligo, spasme vasculare, angină pectorală, hipertensiunea arterială, sechele de 
infarct miocardic şi accident vascular cerebral, arterite, boli metabolice (diabet, 
obezitate, dislipidemie), sindrom de oboseală cronică, insomnii, sindroame 
depresive, etc.

Extrasezon Sezon 
intermediar 1

Sezon 
intermediar 2

Sezon 
de vârf

7 nopţi

13 nopţi

19 nopţi

568 Euro
919 Euro

1297 Euro

596 Euro
971 Euro

1373 Euro

638 Euro
1049 Euro
1487 Euro

722 Euro
1205 Euro
1715 Euro

* Se recomandă efectuarea unor analize uzuale (hemoleucograma cu FL, VSH,
glicemie, colesterol total, HDL si LDL colesterol, TGP, TGO, gamma -
glutamiltranspeptidază, uree, creatinină examen urină, acid uric) –
cost extra de .50 Euro/persoană



Supliment single/ sejur   
Aceste pachete pot fi oferite şi în regim de demipensiune sau pensiune completă, pentru detalii contactaţi departamentul Rezervări.

7 nopţi

13 nopţi

19 nopţi

Extrasezon Sezon 
intermediar 1

Sezon 
intermediar 2

Sezon 
de vârf

168 Euro
299 Euro
437 Euro

189 Euro
338 Euro
494 Euro

280 Euro
507 Euro
741 Euro

154 Euro

273 Euro

399 Euro

Oferta de Înscrieri Timpurii este limitată, fiind aplicată în funcţie de disponibilitatea hotelului & spa.

Plata serviciilor de cazare, masă şi spa  comandate se va face la cursul BNR din data emiterii facturii proforma pentru 
plăţile integrale/parţiale în avans şi la cursul BNR din data emiterii facturii finale pentru diferenţa la plăţile parţiale 
în avans sau fără avans.

Te invităm să ne vizitezi pe paginile de social media. 
Nu uita să ne laşi un review!



Rezervă la: 0241 702 818

OFERTĂ SPECIALĂ

10% DISCOUNT
pentru al doilea pachet achiziţionat 
de aceeaşi persoană;

10 % DISCOUNT
la achiziţionarea de tratamente de 
Estetică Facială şi Corporală.




