
PACHETE 2022 WELLNESS 

Clienţii cu tratamente au acces gratuit la piscina interioară şi jacuzzi zilnic, 
între orele 16:00 - 18:00.

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

www.anahotels.ro Rezervă la: 0241 702 818

• 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

Extrasezon Sezon 
intermediar 1

Sezon 
intermediar 2

Sezon 
de vârf

21 apr - 2 iun
19 sep - 16 oct

3 - 18 iun
5 - 18 sep

19 iun  - 6 iul
28 aug - 4 sep

7 iul - 27 aug



Rezervă la: 0241 702 818

RELAXARE ŞI REGENERARE
Conţinut: 
- chestionar de sănătate,
- control tensiune arterială
- 2 terapii/zi 

Pachet 6 zile
• 3 baie salină cu plante 20'
• 3 masaj cu nămol 20'
• 3 baie cu nămol 20'
• 1 Serenity-masaj scalp/cervical 25'
• 2 Stress relief masaj 50'

Pachet 12 zile
• 6 baie salină cu plante 20’
• 6 masaj cu nămol 20’
• 6 baie cu nămol 20’
• 2 Stress relief masaj 25’
• 2 Serenity masaj scalp/cervical 25'
• 2 Ayurveda face lift 25'

7 nopţi
13 nopţi

472 Euro
860 Euro

514 Euro
938 Euro

556 Euro
1016 Euro

654 Euro
1198 Euro

Extrasezon
Sezon 
intermediar 1

Sezon 
intermediar 2

Sezon 
de vârf

DETOX ŞI SĂNĂTATE
Conţinut: 
- consultaţie medicală, analiză corporală, ECG
- 3 terapii/zi, program personalizat, din următoarele: terapii cu nămol (băi 20', 
masaje 20'), masaje (cu uleiuri esenţiale 25',  băi saline cu plante 20', împachetări 
cu parafină 20'), kinetoterapie, hidrokinetoterapie in piscina cu apa sarata de la 
interior, electroterapie, etc.
- 3/6 drenaje limfatice manuale 50', 3/6 reflexoterapie plantară 25'
- Analize medicale uzuale, recomandări şi raport medicale

: eliminarea toxinelor, îmbunătăţirea absorbţiei substanţelor Recomandări medicale
nutritive la nivelul tubului digestiv, ameliorarea calităţii sângelui, reglarea 
metabolismului, întărirea sistemului imunitar.
Disponibil doar cu pensiune completă.

7 nopţi
13 nopţi

987 Euro
1809 Euro

1043 Euro
1913 Euro

1085 Euro
1991 Euro

1211 Euro
2225 Euro

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. 



SUPLEŢE ŞI VITALITATE
Conţinut: 
• consultaţie medicală, analiză corporală, ECG
• 4 terapii de/zi, program personalizat, din următoarele: terapii cu nămol (băi 20', 
masaje 20'), masaje terapeutice cu uleiuri esenţiale 25', băi saline cu plante 20', 
împachetări cu parafină 20', kinetoterapie, hidrokinetoterapie în piscina cu apă 
sărată de la interior, etc.
• 3/6/9 drenaje limfatice manuale 50', 3/6/9 terapii TECAR 20'
• Dietă personalizată, analize medicale uzuale, recomandări şi raport medical.

 program recomandat oaspeţilor care îşi propun să atingă Recomandări medicale:
greutatea dorită. Îmbină armonios programe personalizate de gimnastică în apă şi 
la sală, terapii cu nămol, masaje, hidroterapii, şedinţe de detoxifiere, diete 
hipocalorice specifice. Programul reglează metabolismul şi se doreşte a fi începutul 
unui nou stil de viaţă sănătos şi echilibrat.
Disponibil doar cu pensiune completă.

Extrasezon
Sezon 
intermediar 1

Sezon 
intermediar 2

Sezon 
de vârf

7 nopţi
13 nopţi
19 nopţi

1082 Euro
1949 Euro
2787 Euro

1138 Euro
2053 Euro
2939 Euro

1180 Euro
2131 Euro
3053 Euro

1306 Euro
2365 Euro
3395 Euro

Rezervă la: 0241 702 818

BOOST IMMUNITY
Conţinut:
•  -  sfaturi şi îndrumări pentru o viaţă sănătoasăConsultaţie medicală
• Decalog de viaţă sănătoasă
•  – principiile alimentaţiei corecte – 1 smoothie / zi Dieta
• Salutul japonez al soarelui ( Surya Namaskar ) / Yoga / Stretching
•   3 terapii/zi:
       • 6 oncţiuni cu nămol sau 6 băi cu nămol
       • 3 masaje cu nămol 20', 1 Balance Honey ritual 50' pentru doamne sau 
              1 Deep Tissue 50' pentru domni,1 masaj Taoist abdominal 50', 
              1 Ritual Indian al scalpului 45'
       • 3 Reexoterapie plantară 25', 3 drenaje limfatice manuale - segmentare 25'

Extrasezon
Sezon 
intermediar 1

Sezon 
intermediar 2

Sezon 
de vârf

7 nopţi 607 Euro 649 Euro 691 Euro 789 Euro



Rezervă la: 0241 702 818

ANA ASLAN - TINEREŢE ETERNĂ
(6 zile – 3 şedinţe, 12 zile – 6 şedinţe)
recomandat persoanelor cu varsta cuprinsa intre 40 si 55 ani
Continut: 
• Consultatie medicala, EKG
• 2 terapii/ zi, program personalizat in functie 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; 
• 2 teste şi injecţii cu Gerovital H3 (dacă nu există contraindicaţii)* 
• recomandări şi raport medical.

Extrasezon
Sezon 
intermediar 1

Sezon 
intermediar 2

Sezon 
de vârf

7 nopţi
13 nopţi
19 nopţi

552 Euro
945 Euro

1265 Euro

594 Euro
1023 Euro
1379 Euro

636 Euro
1101 Euro
1493 Euro

734 Euro
1283 Euro
1759 Euro

Programul vizează prolaxia îmbătrânirii şi se adresează în special 
persoanelor cu vârsta cuprinsă între 40 şi 55 ani. 
Întârzie şi ameliorează primele semne ale înaintării în vârstă, tratează 
tulburările de memorie, concentrare şi somn, oscilaţii ale tensiunii 
arteriale, tulburări metabolice şi endocrine, stări depresive uşoare, 
sindromul de stress.



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

182 Euro
325 Euro
475 Euro

203 Euro
364 Euro
532 Euro

308 Euro
559 Euro
817 Euro

161 Euro

286 Euro

418 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.

Rezervă la: 0241 702 818

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.


