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Lotus Therm Spa & Luxury 

Resort 5* Băile Felix 

Lotus Therm Spa & Luxury Resort include 

un aquapark inedit, unic în Romania. 

Felixarium contine 14 piscine interioare si 

exterioare cu recirculare si apa termala, 

jacuzzi, pesteri, cascade, 2 tobogane, zone 

de luat masa (Cascada Bar, Yammi Grill, 

Tiki Bar), teren de beach volley, centrul 

GOLD SPA cu 3 tipuri de sauna si camera 

de gheata. Insa, atractia principala ramane 

cupola retractabila de deasupra piscinelor 

interioare care lasa la vedere un 

impresionant spectacol celest. Pestera 

Ursilor, statiunea Stana de Vale, orasul Oradea, avenul de la Beftia, rezervatia naturala Nimphaea Lotus 

Thermalis de la Baile 1 Mai se află în zonă și vă așteaptă să le descoperiți. 

Facilități:                  Tarif pachet 7 nopți pentru iulie, august 2022: 6595 lei 
Cazare  în camera dublă cu mic dejun și cină pentru 2 persoane 

O procedură SPA/zi/persoană 

Acces gratuit la Aquapark Felixarium 

Acces gratuit la sauna umedă și sauna uscată (Centrul Nelumbo Med-SPA) 

Acces gratuit la fântâna de gheață (Centrul Nelumbo Med-SPA) 

Acces gratuit la fitness studio (Centrul Nelumbo Med-SPA) 

Acces gratuit la 3 tipuri de saună (uscată, umedă, infraroșu), camera de gheață și duș-

aventură din cadrul Centrului GOLD SPA (Aquapark Felixarium) 

Facilități copii: 

o 0 - 1,99 ani – gratuitate pentru cazare și masă 

o 2 - 11,99 ani – gratuitate la cazare (hotelul nu dispune de paturi suplimentare în 

dotare). Masa se achită conform tarifelor pentru copii 

o De la 12 ani – cazarea și masa se achită conform tarifelor pentru adulți 
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Hotel Riviera *** Mamaia 

Situat in centrul statiunii Mamaia, Hotel 

RIVIERA*** este cel mai înalt hotel de pe litoral 

având 14 etaje ridicate la numai 20 metri de plaja si o 

vedere panoramica deosebită asupra Mării Negre si a 

lacului Siutghiol. Hotelul a fost complet modernizat 

la interior in 2016 si realizat cu ultimele tehnici de 

confort, oaspetii care ii trec pragul experimentand un 

produs si servicii superioare standardului de trei 

stele. Cu peste 520 locuri de cazare hotelul dispune 

de 167 camere duble standard cu vedere la mare, 56 

camere duble VIP cu vedere frontal la mare si dotări superioare, 14 camere Studio VIP  

 Tarif pachet 7 nopți                                             Tarif pachet 6 nopți  
19.06-26.06.2021 3480 lei(masă fișă cont inclusă 1200 lei )și 2890 lei cu  masă inclusă 900 lei  

26.06-03.07.2022  3690 lei(masă fișă cont inclusă 1200 lei )și 2990 lei  cu masă inclusă 900 lei 

03.07-10.07.2022  4190 lei (masă fișă cont inclusă 1200 lei )și 3490 lei cu masă inclusă 900 lei 

10.07-17.07.2022 4290 lei (masă fișă cont inclusă 1200 lei )și 3590 lei cu masă inclusă  900 lei 

17.07-24.07.2022  4490 lei (masă fișă cont inclusă 1200 lei )și 3790 lei cu masă inclusă  900 lei 

24.07-28.08.2022  5290 lei (masă fișă cont inclusă 1200 lei )și 4490 lei cu masă inclusă  900 lei 

24.08-04.09.2022  4590 lei (masă fișă cont inclusă 1200 lei )și 3990 lei cu masă inclusă 900 lei 

04.09-11.09.2022  4190 lei (masă fișă cont inclusă 1200 lei )și 3490 lei cu masă inclusă 900 lei 

11.09-18.09.2022  3590 lei (masă fișă cont inclusă 1200 lei )și 2990 lei cu masă inclusă 900 lei 

Facilități copii: copiii până la vârsta de 7 ani beneficiază de gratuitate la cazare și mic dejun 

Copiii cu vârsta între  7 și 12 ani au gratuitate la cazare și achită md de 30 lei/zi/copil 

Două șezlonguri și o umbrelă/camera/2 persoane gratuit pe plajă  
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