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HOTELURI ȘI FACILITĂȚI   2020

PREZENTARE GENERALĂ

Vă prezentăm hotelurile pe care echipa Centrului 
de Formare APSAP le-a selectat pentru organizarea 
programelor de perfecționare și facilitățile oferite 
de fiecare unitate hotelieră parteneră: SINAIA

Hotel Carpathia

PREDEAL
Hotel Elexus

POIANA BRAȘOV
Ana Hotels Sport/Bradul 
Hotel Alpin
Complex Silver Mountain & Spa

MUNTE

BĂILE FELIX
Hotel President 
Hotel President Spa

STAȚIUNE BALNEO
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Hotel Carpathia
www.hotel-carpathia.ro

Servicii hoteliere:
Cazare GRATUITĂ pentru 
însoţitor

Fișă cont pentru masă: 700 lei 
sau 1050 lei, la alegere

Pentru cursurile de weekend fișa 
cont de masă este în valoare de 
450 lei

Micul dejun este inclus pentru 
participant și însoțitor

Acces la internet WiFi gratuit

Acces gratuit la piscina 
interioară, saună și salină

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 valorare 
de 6 lei/sejur

Facilităţi pentru copii:
Copiii cu vârsta între 0- 2 ani beneficiază de gratuitate la 
cazare, dacă nu se solicită pat suplimentar

Copiii cu vârsta între 2 și 12 ani achită 40 lei/zi/copil 
pentru mic dejun, fără pat suplimentar

Copiii cu vârsta între 2 și 12 ani achită 60 lei/zi pentru mic 
dejun cu pat suplimentar inclus

Copiii cu vârsta peste 12 ani achită 90 lei/zi, și este inclus 
micul dejun și patul suplimentar

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.

SINAIA
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Hotel Elexus
www.elexus.ro

Servicii hoteliere:
Cazare GRATUITĂ pentru 
însoțitor

Fișă cont pentru masă: 700 lei 
sau 1050 lei, la alegere

Pentru cursurile de weekend fișa 
cont de masă este în valoare de 
450 lei

Acces internet WIFI gratuit

Tot hotelul este complet 
renovat în 2020

Restaurant, terasă și bar

Parcare în limita locurilor 
disponibile din perioada 
sejurului

Camerele duble, complet 
renovate, dispun de TV LCD, 
minibar, grup sanitar propriu 
(duș), aer condiționat, acces 
gratuit Internet

Facilităţi pentru copii:
Copilul cu vârsta între 0-3 ani (neîmpliniți) are gratuitate 
în cameră cu 2 adulți plătitori folosind același pat. Pentru 
al doilea copil se achită 40 lei

Copilul cu vârsta între 3-12 ani achită 40 lei/zi, cu mic 
dejun inclus

Copilul cu vârsta peste 12 ani achită 60 lei/zi și 
beneficiază de mic dejun

În cazul în care se solicită pat suplimentar se optează 
pentru varianta de apartament și se achită 240 lei/zi și 
beneficiază de apartament, pat suplimentar și mic dejun

Respectând tradiția emblematicului Hotel Predeal, din stațiunea cu același nume, Hotelul Elexus se 
mândrește cu noul design, modern, pretențios, luxos. Camerele își primesc oaspeții într-un confort 
sporit, cu terase generoase și într-o liniște îmbietoare. Ideal pentru activități corporate, hotelul 
dispune și de sală de conferințe dotată după cele mai înalte standard. Prilejul unei vacanțe relaxante, 
conferințe sau activități de echipă, Hotelul Elexus depășește așteptările oaspeților săi și îi bucură cu 
atmosfera îmbietoare, serviciile personalizate și deliciile culinare tradiționale.

PREDEAL
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Hotel Alpin
www.hotelalpin.ro

Servicii hoteliere:
Cazare GRATUITĂ pentru 
însoţitor

Fișă cont pentru masă: 700 lei 
sau 1050 lei, la alegere

Pentru cursurile de weekend fișa 
cont de masă este în valoare de 
450 lei

Micul dejun este inclus pentru 
participant și însoțitor

Acces internet WiFi gratuit

Acces gratuit la piscina 
semiolimpică a hotelului

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:
Copilul cu vârsta între 0-3 ani beneficiază de gratuitate

Copilul cu vârsta între 3-12 ani achită 5 euro/zi pentru 
mic dejun

Copilul cu vârsta peste 12 ani achită 25 euro/zi și include 
mic dejun și pat suplimentar

Patul suplimentar indiferent de vârstă este 25 euro/zi

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

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 luxos și relaxant, 4 restaurante cu 
specific culinar diferit, 2 terase și grădini de vară spațioase, 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).

POIANA BRAȘOV
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Complex Silver Mountain & SPA
 www.cazare-silvermountain.ro

Servicii hoteliere:
Cazare GRATUITĂ pentru 
însoţitor

Fișă cont pentru masă: 700 lei 
sau 1050 lei, la alegere

Pentru cursurile de weekend fișa 
cont de masă este în valoare de 
450 lei

Micul dejun este inclus pentru 
participant și însoțitor

Acces internet WiFi gratuit

Acces gratuit la SPA: saună 
umedă, saună uscată, Jacuzzi, 
piscină interioară și exterioară, 
sală de fitness

Parcare gratuită în limita 
locurilor disponibile

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 cu vârsta între 0-2 ani beneficiază de gratuitate la 
cazare și mic dejun

Copiii cu vârsta între 2-12 ani achită 60 lei/zi – pat 
suplimentar și mic dejun

Copiii cu vârsta peste 12 ani achită 90 lei/zi- pat 
suplimentar și mic dejun

Inaugurat la sfărșitul anului 2018, hotelul Silver Mountain din Poiana Brașov, își întâmpină oaspeții 
cu un concept unic în România. Înconjurat fiind de pădure, acesta dispune de camere extrem de 
spațioase, modern amenajate, cu finisaje de lux, spectaculoase prin însăși vederea superbă spre 
munte. În cadrul complexului, clienții beneficiază de multiple facilități care garantează un răsfăț 
deplin și odihnă pe măsură, cum ar fi acces gratuit la zona SPA, piscină interioară și jacuzzi în aer 
liber, de unde chiar pot admira de la înălțime natura impozantă.

POIANA BRAȘOV
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Complex Hotelier Ana Hotels
www.anahotels.ro     Hotel Bradul, Hotel Sport

Servicii hoteliere:
Cazare GRATUITĂ pentru 
însoțitor

Regim pensiune completă 
pentru participant și însoțitor

Acces internet WiFi gratuit

Acces gratuit la piscină, saune, 
jacuzzi, sală de fitness și hot tub

Restaurant, terasă și bar 

Parcare gratuită în limita 
locurilor disponibile

Toate camerele dispun de: aer 
condiționat, LED TV cu canale 
prin cablu, telefon, seif, minibar, 
uscător de păr, halat, papuci

Facilităţi pentru copii:
Copilul cu vârsta între 0-4 ani beneficiază de gratuitate 
la cazare și mic dejun. Dacă se solicită pat suplimentar, 
acesta se tarifează cu echivalentul a 13 euro/noapte

Copilul cu vârsta între 4-12 ani sau adult achită 
echivalentul a 18 euro/noapte și include mic dejun și pat 
suplimentar. Pentru mese, se va achita echivalentul a 12 
euro/masă/copil cu vârsta până în 12 ani, iar pentru un 
copil cu vârsta peste 12 ani sau adult, pentru mese se va 
achita echivalentul a 22 euro /masă

Complexul Hotelier este situat la poalele masivului Postăvaru, aproape de pârtiile de schi, în inima 
pădurii, cu o priveliște spectaculoasă. Oaspeții se bucură de îmbrățișarea caldă și familiară a 
confortabilei cazări din Poiana Brașov, complet renovată în 2017, care evocă atmosfera unui conac 
montan cochet. După o zi plină de aventuri, răsfățul este garantat la Centrul Spa al Hotelului Sport, 
care include o piscină interioară, sală de sport, saună, cadă cu hidromasaj în aer liber. Restaurantul 
hotelului se mândrește cu preparate inovative, sofisticate, delicioase, care îmbină armonios gusturile 
tradiționale cu cele internaționale. 

POIANA BRAȘOV



TEL: 0788 124 567 | FAX: 021/ 569 61 26 | www.cursuri-functionari.ro

HOTELURI ȘI FACILITĂȚI   2020

Hotel President
www.baile-felix.ro

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 internet WiFi gratuit

Acces gratuit la piscinele cu 
apă termală şi saună, jacuzzi

Parcare gratuită în limita 
locurilor disponibile

Centru de sănătate

Acces gratuit la locul de joacă 
pentru copii

Toate camerele dispun de aer 
condiţionat, uscător de păr, 
telefon, radio, TV, minibar

Facilităţi pentru copii:
Copilul cu vârsta între 0 și 5 ani beneficiază de cazare 
gratuită fără pat suplimentar

Copilul cu vârsta între 5 și 14 ani achită 80 lei/zi pentru 
servicii de masă cu pensiune completă

Prețul unui pat suplimentar cu pensiune completă este de 
140 lei/zi

APSAP colaborează cu această locație de mai mult de 14 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. 

BĂILE FELIX
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Hotel President SPA
www.baile-felix.ro

Servicii hoteliere:
Cazare GRATUITĂ pentru 
însoţitor

Regim all inclusive pentru 
participant și însoțitor

Acces internet WiFi gratuit

Acces zilnic la Aquaparc 
President și la zona SPA

Acces gratuit la piscinele cu 
apă termală şi saună, jacuzzi

Parcare gratuită în limita 
locurilor disponibile

Centru de sănătate

Acces gratuit la locul de joacă 
pentru copii

Toate camerele dispun de aer 
condiţionat, uscător de păr, 
telefon, radio, TV, minibar

Facilităţi pentru copii:
Copilul cu vârsta între 0 și 5 ani beneficiază de cazare 
gratuită fără pat suplimentar

Copilul cu vârsta între 5 și 14 ani achită 80 lei/zi pentru 
servicii de masă cu pensiune completă

Prețul unui pat suplimentar cu pensiune completă este de 
140 lei/zi

Începând cu acest an, am adăugat în lista hotelurilor partenere și Hotelul President SPA, construit și 
finalizat în 2017 și situat la doar câțiva pași de Hotelul President. Hotelul comunică cu zona de Aqua 
Park printr-o pasarelă închisă, iar accesul aici este zilnic, nelimitat. Hotelul oferă condiții extraordinare 
de cazare și pune la dispoziție cea mai modernă zonă SPA din Băile Felix, dotată cu jacuzzi, saună 
turcească și finlandeză, saună salină și o noutate absolută, frigidarium ( o piscină special amenajată 
pentru băi reci). Toate camerele sunt amenajate cu mobilier de cea mai înaltă calitate și au dotări 
standard precum aer condiționat, TV cu ecran plat, baie privată cu duș, uscător de păr, papuci, halate 
de baie și articole de toaletă gratuite.

BĂILE FELIX
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PRECIZĂRI FINALE

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 fiecărui participant acest lucru şi va oferi o 
altă variantă de cazare

CAZARE STANDARD 

Pentru hotelurile Carpathia, Elexus, Alpin și Silver 
Mountain Resort & Spa, “cazare standard” se referă 
la cazare în cameră standard pentru 7 nopți  cu mic 
dejun și o fișă cont de masă în valoare de 700 lei

Pentru Ana Hotels Sport/Bradul, cazare standard 
se referă la cazare în cameră standard pentru 6 
nopți și regim de masă pensiune completă 

Pentru Complexul President Hotels & Resort, “cazare 
standard” se referă la cazare în cameră standard în 
cadrul hotelului President pentru 7 nopți

CAZARE STANDARD PLUS

Pentru hotelurile Carpathia, Elexus, Alpin și Silver 
Mountain Resort & Spa, “cazare standard” plus se 
referă la cazare în cameră standard pentru 7 nopți 
cu mic dejun și o fișă cont de masă în valoare de 
1050 lei

Pentru Ana Hotels Sport/Bradul, cazare “standard 
plus” se referă la cazare în cameră standard pentru 
7 nopți și regim de masă pensiune completă

Pentru Complexul President Hotels & Resort, 
cazare “standard plus” se referă la cazare în 
cameră standard în cadrul hotelului President 
SPA pentru 7 nopți

● ATENȚIE!
Hotelurile cu regim de masă “all inclusive”
sau ”pensiune completă” nu au opţiunea de
majorare a fişei cont de masă.

Fiecare unitate hotelieră are condiții specifice 
pentru cazarea și masa copiilor. Vă rugăm să 
verificați informațiile pentru fiecare hotel în parte 
în această broșură sau pe pagina 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 DUMINICĂ, cu o zi 
înainte de începerea programului de perfecționare, 
începând cu ora 16:00

Decazarea se face duminica următoare până la ora 
12:00, sau în funcție de varianta selectată, sâmbăta 
până la ora 12:00

Serviciile de formare profesională cod CPV 80530000-8, dar și cele de cazare la hotel cod CPV 55110000-4 sunt cuprinse 
în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 dacă valoarea acestora este mai mică de 3.334.050 lei fără TVA.

• Acceptăm plata și prin tichete de vacanță: Sodexo, Up Romania (Cheque Dejeuner) sau Edenred.
• Valoarea fișei cont de masă este flexibilă, putând fi suplimentată, la alegere.

● CURSURI DE Weekend 
Pentru cursurile  de weekend cazarea 
se realizează de joi până duminică



DATE DE CONTACT

0788 124 567
Luiza Almăjan
Director Programe de Formare APSAP 

0730 124 567
Alexandru Legănuţ
Coordonator Programe APSAP

FAX: 021 569 61 26
Str. Turturelelor nr. 62, Clădirea Decebal Tower, 
etaj 6, Sector 3, Bucureşti

E-mail: secretariat@cursuri-functionari.ro
www.cursuri-functionari.ro


