
 

 

ANEXA nr. 4 la contractual de prestari servicii nr ………../……… 

Descriere pachet All Inclusive 2019 

 

Intr-o atmosfera placuta si rafinata, faci primii pasi in interiorul hotelului nostrum. Bine ai venit la Savoy 
Hotel, unde facilitatile special ale pachetului All Inclusive iti pot oferi o vacanta reusita! 

In prima zi de concediu, vei fi rasfatat cu o cina dintre cele mai gustoase. Dimineata, iti incantam 
simturile cu cele mai proaspete si diversificate preparate pentru un plus de energie si un start perfect. 
Dupa-amiaza, continuam rasfatul culinar cu un pranz delicious pentru toate gusturile. La caderea serii, te 
poftim din nou la masa pentru a savura o cina usoara si sanatoasa. Toate cele 3 mese sunt insotite de 
bauturi rafinate si sucuri revigorante (disponibile si in toate celelalte baruri), ce pot fi servite atat in 
restaurant cat si pe terasa. In ultima zi de vacanta, ne luam la revedere sit e poftim la un mic dejun si un 
pranz savuros pentru a-ti ramane in minte momentele de rasfat culinar de la mare. 

De asemenea, te poti bucura si de urmatoarele facilitate special: 

 Spectacole pentru copii alaturi de Teatrul Sufletel 

 Spectacole pentru adulti alaturi de Teatrul Semn 

 Pachet de bauturi All Inclusive : 

Espresso, Latte Machiatto, Caffee Latte, Cappuccino, Nesquick, ceai , racoritoare carbonatate din gama 
Pepsi- Pepsi, Pepsi Twist, Mirinda, SevenUP, racoritoare necarbonatate din gama Pepsi - Prigat de 
portocale/ capsuni si banana/ mar verde/ visine, Limonada, longdrink-uri, bere draft si vin alb/rosu 
servit la draft*. 

              Johnnie Walker Red Label                                                      Gin Gordon`s 

                           J & B Rare                                                                        Wembley 

                       Bushmills Original                                               Rom Captain Morgan Spice Gold 

                        Wild Turkey 8 1                                                      Cinzano Bianco, Rosso & Dry 

                        Smirnoff Red                                                           Carolans Crema de Whisky 

                       Smirnoff Flavours                                                Tequila Jose Cuervo Especial Silver 



            (Vanilla, Orange, Apple, Raspberry)                             Schwartzhog Digestif Liqueur 

                           Sky Vodka 

Cockteiluri alcoolice: Tequila Sunrise, Blue Lagoon, Red Rooster, Savoy Special. 

 Acest pachet de bauturi este disponibil pe parcursu tuturor meselor, precum si in toate barurile 
hotelului prezentate mai jos, cu exceptia vinului alb/rosu servit la draft, care nu se regaseste la 
barul de pe plaja si piscina. 

 

 Restaurantul Savoy 
• Mic dejun, intre orele 07:00-10:00; 
• Dejun, intre orele 12;30-14:30; 
• Extra Snack, intre orele 17:00-18:00; 
• Cina, intre orele 19:00-21:30. 

 

Toate mesele sunt servite exclusive in regim buffet suedez atat in restaurant, cat si pe terasa acestuia. 

 Dreamer Bar Piscina: deschis intre 09:00-19:00 

 Escape Bar- Lobby: deschis intre 09:00-23:00 

 Bar Plaja: deschis intre 09:00-19:00 

 Inghetata pentru toate gusturile la Dreamer Bar Piscina 

 Acces pe plaja hotelului cu asigurarea gratuita a sezlongului de plaja pentru fiecare adult sau 
copil cu varsta peste 7 ani * 

*Copiii sub 7 ani vor achita sezlongul de plaja, exceptie face cel de-al doilea copil cu varsta cuprinsa 
intre 0-6.99 ani. 

 

 Acces la piscinele incalzite ale hotelului cu sezlong si umbrela in limita disponibilitatii. Nu se 
pot face rezervari pentru sezlong. 

 Acces la Domnul Girafa  
 
Academia de joaca, spatiu amenajat in interiorul hotelului la mezanin. Incepand cu 1 iunie si 
pana la 15 septembrie, cei mici vor beneficia de prezenta unui supraveghetor intre orele 09:00-
19:00, jocuri si jucarii pentru copii cu varsta cuprinsa intre 1si 8 ani, desene animate, cursuri 
interactive pentru toate varstele, dar si cu prajituri si sucuri proaspete de fructe.  

        Acces la locurile de joaca pentru copii de la plaja si piscine cu jucarii gonflabile si tobogane. 



        Parcare auto gratuita in limita disponibilitatii. 

 

Pe toata perioada sezonului (iunie, iulie, august) masa se va servi sub forma de buffet. Pentru perioada 
mai si septembrie (dupa 10 septembrie) masa se va servi a la carte. 

Toate bauturile incluse se vor servi in regim self-service. 

Produsele alimentare si bauturile in sistemul All Inclusive se servesc exclusive in locatiile: restaurant, 
terasa restaurant, piscina, Plaja, Escape Bar- Lobby si Dreamer Pool Bar, pe parcursul sejurului. 
Produsele oferite la mic dejun, dejun si cina se vor consuma doar in interiorul restaurantului si pe terasa, 
pe parcursul desfasurarii mesei. Nu este permisa iesire cu produse alimentare si bauturi din aceste 
locatii. 

Clientii care achizitioneaza All Inclusive vor primi la receptie, la check-in, bratari, pe care sunt obligati sa 
le poarte pe tot parcursul sejurului. 

 

Hotelul asigura cazarea tuturor oaspetilor incepand cu ora 18:00, astfel check-in-urile mai devreme de 
aceasta ora se efectueaza in functie de disponibilitatea din ziua respective. 

Check-out-ul se face cel tarziu la ora 12:00, in ziua plecarii. 

Clauze informative: 

• Hotelul isi rezerva dreptul de a decide asupra sortimentelor de bauturi si alimente pe care le va 
oferi turistilor in pachetul all inclusive. 

• Avand in vedere ca nu sunt conditii de pastrare in echipamente cu regim termin controlat, nu 
este permis accesul in hotel cu bauturi sau alimente din exterior. 

• Minibarurile din camera sunt incarcate cu urmatoarele produse: 2 Pepsi Cola 330 ml, 2 Mirinda 
330 ml, 2 SevenUP 330 ml, 2 ape plate 500 ml, 2 ape minerale 500 ml, 2 Lipton Ice Tea 500 ml, 2 
beri 500 ml, oferite gratuit de hotel la achizitionarea pachetului de cazare cu All Inclusive, in 
limita unei alimentari pe zi. 

• Nu este permisa folosirea prosoapelor din camera pe piscina sau pe plaja. La check-in turistii vor 
primi pe langa cardurile pentru accesul in camera si cardurile pentru prosoape. Prosoapele vor 
putea fi gasite in zona psicinei hotelului si vor putea fi folosite atat la piscine cat si la plaja. La 
check-out turistii au obligatia de a preda aceste carduri impreuna cu cardurile pentru accesul in 
camera. 

• Parcarea autovehiculelor clientilor hotelului este pusa la dispozitie in parcarea din fata hotelului 
in limita locurilor disponibile. Hotelul nu percepe taxa de intrare. 

• Activitatea teraselor si restaurantelor din vecinatate nu se afla sub administrarea hotelului, fiind 
activitati private independente. Respectarea de catre aceste terase a normelor si regulilor de 
exploatare stabilite pentru perioada estivala este la unica decizie a administratorilor acestor 



localuri, hotelul neputand fi raspunzator de abaterile acestora, depasirea nivelului admis de 
sonorizare sau a orelor liminta convenite. Administrarea hotelului face toate eforturile sa 
impuna regulile generale. 

 

 

   Prestator,                                                                                                                                 Beneficiar 

COMPLEX SAVOY S.A.                                                                                                   ACCENT TRAVEL & EVENTS 

Director Hotel                                                                                                                           Director General 

Bellamy Zahiu                                                                                                                            Boronea Lucian 


