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Hotel CARPATHIASINAIA

Servicii hoteliere:

■ Cazare GRATUITĂ pentru însoţitor
■ Fișă cont pentru masă: 700 lei sau 1  lei, la alegere
■ Micul dejun este inclus pentru participant și însoțitor
■ Acces gratuit la piscina interioară
■ Acces gratuit la centrul de tratamente Spa şi Jacuzzi
■ Acces la internet WiFi gratuit
■ Parcare proprie se oferă gratuit, în limita locurilor disponibile
■ Toate camerele dispun de: aer condiţionat, cablu TV, telefon, seif, minibar,
uscător de păr
■ Taxa de salvamont se achită la recepție de către fiecare participant în parte, în
valoare de 6 lei/sejur

Facilităţi pentru copii:

■ copiii cu vârsta până la 2 ani beneficiază de gratuitate la cazare, dacă nu se
solicită pat suplimentar
■ copiii cu vârsta între 2 și 12 ani se tarifează 40 lei/zi/copil pentru mic dejun,
fără pat suplimentar
■ copiii cu vârsta între 2 și 12 ani se tarifează cu 60 lei/zi pentru mic dejun cu pat
suplimentar inclus
■ copiii cu vârsta peste 12 ani se tarifează cu 90 lei/zi, si include mic dejun și pat
suplimentar

www.hotel-carpathia.ro

Situat central în stațiunea montană Sinaia, hotelul Carpathia oferă acces gratuit la un centru spa cu 2 saune, piscină interioară și jacuzzi. Accesul la internet WiFi este gratuit 
în întreaga proprietate. Toate camerele hotelului sunt renovate și dispun de TV cu ecran plat, cutie de valori și minibar. Clienții hotelului revin cu plăcere an de an în această 
locație și pentru restaurantul hotelului care are un meniu bogat cu preparate proaspete gătite de bucătari cu experiență.



Hotel INTERNATIONALSINAIA

Servicii hoteliere:

■ Cazare GRATUITĂ pentru însoţitor
■ Fișă cont pentru masă: 700 lei sau 1 0 lei, la alegere
■ Micul dejun este inclus pentru participant și însoțitor
■ Acces gratuit la  SPA         

■ Acces la internet WiFi gratuit
■ Parcare proprie se oferă gratuit, în limita locurilor disponibile
■ Toate camerele dispun de: aer condiţionat, cablu TV, telefon, seif, minibar,
uscător de păr
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Hotel ALPIN

Servicii hoteliere:

■ Cazare GRATUITĂ pentru însoţitor
■ Fișă cont pentru masă: 700 lei sau 1 0 lei, la alegere
■ Micul dejun este inclus pentru participant și însoțitor
■ Acces gratuit la piscina semiolimpică a hotelului
■ Accest internet WiFi gratuit
■ Parcare proprie se oferă gratuit, în limita locurilor disponibile
■ Toate camerele sunt dotate cu cablu TV, minibar, seif, telefon
■ Taxa de salvamont și stațiune se achită la recepție de către fiecare participant în
parte, în valoare de 3 lei/zi

Facilităţi pentru copii:

■ 0-3 ani gratuitate
■ 3-12 ani, 5 euro/zi contravaloare mic dejun
■ peste 12 ani, 25 euro/zi (include mic dejun si pat suplimentar)
■ patul suplimentar indiferent de vârstă este 25 euro/zi

www.hotelalpin.roPOIANA BRAȘOV

Deși hotelul nu are nevoie de o prezentare vă putem spune că este situat în centrul stațiunii Poiana Brașov, la 10 minute de mers pe jos de pârtiile de schi și oferă unități de 
cazare cu acces gratuit la o piscină semi-olimpică. Complexul pune la dispoziție un centru SPA mare, 4 restaurante, 2 terase și grădini de vară, precum și 2 locuri de joacă 
pentru copii, în interior și în aer liber, o piscină pentru copii și activități monitorizate pentru cei mici. Veți găsi, de asemenea, 6 escape rooms în complex și o sală de jocuri 
video (Play-Station).

Alte facilități ale hotelului:

■ Escape Room (reducere pentru clienţii hotelului)
■ 4 Restaurante cu specific: italian, spaniol, internaţional, românesc
■ Spa dotat cu aparatură de ultimă generaţie (reducere pentru clienţii hotelului)
■ 2 cluburi, locuri de joacă pentru copii, 2 săli de fitness, centru de închirieri
biciclete și schiuri, magazine



Hotel SILVER MOUNTAINPOIANA BRAȘOV

Servicii hoteliere:

■ Cazare GRATUITĂ pentru însoţitor
■ Fișă cont pentru masă: 700 lei sau 1 0 lei, la alegere
■ Micul dejun este inclus pentru participant și însoțitor
■ Acces gratuit la Spa: saună umedă, saună uscată, Jacuzzi, piscină interioară și
exterioară, sală de fitness
■ Restaurant, terasa şi bar
■ Parcare gratuită în limita locurilor disponibile
■ Acces gratuit la internet WiFi
■ Toate camerele dispun de aer condiţionat, internet WiFi, minibar, televizor,
telefon, seif, uscător de păr, grup sanitar
■ Taxa de salvamont și stațiune se achită la recepție de către fiecare participant în
parte, în valoare de 3 lei/zi

Facilităţi pentru copii:

■ Copiii până la 2 ani au gratuitate la cazare și mic dejun
■ Copiii între 2-12 ani achită 60 lei/zi - pat suplimentar și mic dejun
■ Copiii peste 12 ani achită 90 lei/zi - pat suplimentar și mic dejun

www.cazare-silvermountain.ro

Deschis la sfârșitul anului 2018, hotelul Silver Mountain din Poiana Brașov, își întâmpină oaspeții cu un concept unic în România. Acesta dispune de camere extrem de 
spațioase, nou-construite, cu vedere superbă spre munte. În cadrul complexului, clienții beneficiază de acces gratuit la zona SPA, piscină interioară si jacuzzi în aer liber, de 
unde pot admira de la înălțime frumusețea naturii.



  ANA OTELS SPORT  BRA ULPOIANA BRAȘOV

Servicii hoteliere:

■ Cazare GRATUITĂ pentru însoţitor
■  pensiune completă    
■ Acces gratuit   e,       
■ P      
■ Restaurant, terasa şi bar
■ Parcare gratuită în limita locurilor disponibile
■ Acces gratuit la internet WiFi
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Hotel OLĂNEȘTI  SPABĂILE OLĂNEȘTI

Servicii hoteliere:

■ Cazare GRATUITĂ pentru însoţitor
■ Fișă cont pentru masă: 700 lei sau 1 0 lei, la alegere
■ Micul dejun este inclus pentru participant și însoțitor
■ Acces gratuit la piscina hotelului și zona SPA
■ Accest internet WiFi gratuit
■ Parcare proprie se oferă gratuit, în limita locurilor disponibile
■ Cazarea se face în camere de tip “twin” 
■ Complet renovat și finalizat in 2018
■ Bar de ape minerale din sursele izvoarelor de aur, loc de joacă pentru copii, 
    2 restaurante, sală de conferință și un nou Medical Spa

Facilităţi pentru copii:

■ Mic dejun pentru copii între 0-3 ani = gratuitate
■ Mic dejun pentru copii între 3-15 ani = 15 ron/pers.
■ Patul suplimentar este obligatoriu pentru persoanele mai mari de 10 ani și
include mic dejun – 90 lei/pers

www.hotelolanesti.ro

Complet renovat și cu un aer modern, emblematicul hotel Olănești și-a redeschis porțile la începutul anului 2019. Oaspeții hotelului ce face parte din lanțul hotelier Riviera 
Mamaia Ramada, central situat în stațiunea cu nume omonim, au acces la izvoarele cu ape termale și se pot bucura de zona SPA. Personalul amabil și prietenos vă stă la 
dispoziție pentru ca șederea dumneavoastră să fie cât mai plăcută. Anul 2020 marchează o nouă etapă de dezvolatre a hotelului odată cu deschiderea celui mai modern 
SPA din stațiunea balneară.



Hotel PRESIDENTBĂILE FELIX

Servicii hoteliere:

■ Cazare GRATUITĂ pentru însoţitor
■ Regim all inclusive pentru participant și însoțitor
■ O zi de gratuitate acces Aquaparc President, iar în restul perioadei
reducere 25%
■ Acces gratuit la piscinele cu apă termală şi saună, jacuzzi
■ Parcare gratuită în limita locurilor disponibile
■ Acces internet Wifi gratuit
■ Centru de sănătate
■ Acces gratuit la locul de joacă pentru copii
■ Toate camerele dispun de aer condiţionat, uscător de par, telefon, radio, TV,
minibar

Facilităţi pentru copii:

■ Un copil cu vârsta între 0 și 5 ani - cazare gratuită fără pat suplimentar
■ Un copil cu vârsta între 5 și 14 ani se tarifează cu 80 lei/noapte pentru servicii
de masă cu pensiune completă
■ Prețul unui pat suplimentar cu pensiune completă este de 140 lei/noapte

www.baile-felix.ro

APSAP colaborează cu această locație de 13 ani, fiind cel mai solicitat hotel pe tot parcursul anului, datorită spațiilor de cazare generoase cu finisaje de înaltă calitate, 
poziției sale în stațiune, dar și mulțumită regimului de masă all inclusive. Hotelul President oferă o gamă largă de facilități, printre care un centru de wellness și spa, piscine 
interioare și exterioare cu apă termală. 



Hotel PRESIDENT SPABĂILE FELIX

Servicii hoteliere:

■ Cazare GRATUITĂ pentru însoţitor
■ Regim all inclusive pentru participant și însoțitor
■ A     A  P  P  ș    SPA
■ Acces gratuit la piscinele cu apă termală şi saună, jacuzzi
■ Parcare gratuită în limita locurilor disponibile
■ Acces internet Wifi gratuit
■ Centru de sănătate
■ Acces gratuit la locul de joacă pentru copii
■ Toate camerele dispun de aer condiţionat, uscător de par, telefon, radio, TV,
minibar

Facilităţi pentru copii:

■ Un copil cu vârsta între 0 și 5 ani - cazare gratuită fără pat suplimentar
■ Un copil cu vârsta între 5 și 14 ani se tarifează cu 80 lei/noapte pentru servicii
de masă cu pensiune completă
■ Prețul unui pat suplimentar cu pensiune completă este de 140 lei/noapte

www.baile-felix.ro
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PRECIZĂRI FINALE

■ Hotelurile cu regim de masă „all inclusive” nu au opțiunea de majorare a fișei 
cont de masă

■ Fiecare unitate hotelieră are condiții specifice pentru cazarea și masa copiilor. 
Vă rugăm să cautați informațiile pentru fiecare hotel în parte în această broșură sau 
pe pagina de web a hotelului

■ Toate costurile suplimentare legate de cazarea și masa copiilor sau de prezența 
unei a treia persoane în cameră se achită de participant la recepția hotelului

■ Cazarea se face întotdeauna DUMINICA, cu o zi înainte de începerea 
programului de perfecționare, începând cu ora 16:00

■ Decazarea se face duminica următoare până la ora 12:00

■ Participarea la programele de perfecţionare nu este condiţionată de cazarea în 
locaţiile propuse

■ În situaţia epuizării locurilor disponibile în unităţile hoteliere partenere, Centrul 
de Formare APSAP va notifica individual fiecărui participant acest lucru şi va oferi o 
altă variantă de cazare în aceeaşi zonă sau într-o zonă cât mai apropiată, la aceeaşi 
categorie sau de o categorie superioară, în aceleaşi condiţii financiare

■ Cazare Standard - cameră standard cu o fișă cont de masă de 700 lei

■ Cazare Standard Plus - cameră standard cu o fișă cont de masă de 1 0 lei



E-mail: secretariat@cursuri-functionari.ro 
Mobil: 0788 124 567 sau 0730 124 567 
Fax: 021 569 61 26
Website: www.cursuri-functionari.ro
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