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OFERTĂ CAZARE / MASĂ  

 
Pentru participanții la Congresul Național de Speologie 2022, 

pensiunile partenere oferă prețuri promoționale sau pachete 

special destinate acestui eveniment. 

Prețurile negociate sunt destinate exclusiv participanților la 

congres. De aceea, pentru a putea  beneficia de aceste oferte, 

trebuie ca anterior rezervării cazării să fiți înregistrați la 

eveniment și să aveți taxa de participare plătită.  

Rezervarea se face direct la pensiune, în ordinea solicitărilor, la 

datele de contact comunicate mai jos. 

Pentru rezervarea locurilor, plata se face integral în avans și în 

caz de renunțare, banii nu se restituie. 

Vă mulțumim pentru înțelegere! 

Pensiunea SkiPass  
Date de contact: Ina Varga 0723 553 110 / Contact organizatori: Mihaela - 0745 114 082 
Modalități de plată: Virament / Alte mijloace online (Plata se face după contactul cu pensiunea) 

Costuri negociate pentru 
congres, în afara pachetelor 
promoționale 

Cazare mic dejun inclus = 100 lei / persoană / noapte – preț valabil 
pentru perioada precongres (marți - joi) 

Prânz (felul I + felul II + desert + apă) = 40 lei 

Cină (fel principal + desert + apă) = 30 lei 

Pachet promoțional 
cazare vineri și sâmbătă + cină vineri + mic dejun și prânz sâmbătă + 
mic dejun duminică = 250 lei / persoană 

Dsiponibil de cazare 

- 25 camere cu pat matrimonial + pat suplimentar la cerere + baie 
privată 

- 2 apartamente decomandate = 2 camere cu pat matrimonial + baie 
privată 

- 1 apartament nedecomandat = 2 camere cu pat matrimonial + baie 
privată 

Pensiunea ART 
Date de contact: Patrick 0772 143 598 / Contact organizatori: Mark – 0799 872707 
Modalități de plată: Virament / Alte mijloace online (Plata se face după contactul cu pensiunea) 

Costuri negociate pentru 
congres, în afara pachetelor 
promoționale  

Cazare / mic dejun inclus = 75 lei / persoană / noapte – preț valabil 
pentru perioada precongres (marți - joi) 

Prânz (felul I + felul II + desert) = 25 lei 

Cină (felul I + felul II + desert) = 25 lei 

Pachet promoțional 1 
cazare vineri și sâmbătă + cină vineri + mic dejun și prânz sâmbătă + 
mic dejun duminică = 250 lei / persoană 

6 camere cu două locuri, balcon și baie privată 

SPONSOR PRINCIPAL:  

GREEN EDIL CONSTRUCT Timișoara  

 

Sponsori și susținători:  

OMCRO SRL,  

GODMAN SRL,  

STEFANDYGIO STRUCTURES SRL, 

www.speologie.org (Victor Ursu), 

CARPATIC FUN 
   

[lista va fi completată până la următoarea circulară] 

 

http://www.speologie.org/
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Pachet promoțional 2 

cazare vineri și sâmbătă + cină vineri + mic dejun și prânz sâmbătă + 
mic dejun duminică = 220 lei / persoană 

2 camere de 3 persoane cu balcon și baie comună ( dar totuși lângă 
camere) 

Pachet promoțional 3 
cazare vineri și sâmbătă + cină vineri + mic dejun și prânz sâmbătă + 
mic dejun duminică = 200 lei / persoană 

2 camere de 6 persoane, cu baie comună (dar totuși lângă camere) 

Pachet promoțional 4 
cazare vineri și sâmbătă + cină vineri + mic dejun și prânz sâmbătă + 
mic dejun duminică = 180 lei / persoană 

1 cameră de 3+1 persoane fără balcon, cu baie privată 

Pachet promoțional 5 - low 
budget 

cazare vineri și sâmbătă + cină vineri + mic dejun și prânz sâmbătă + 
mic dejun duminică = 135 lei 

2 camere a câte 10 persoane, fără paturi (cu saltele puse pe jos), cu 
saci de dormit proprii, cu baie privată 

Pensiunea Diana 
Date de contact: Diana Dan 0741 049 600 / Contact organizatori: Dan – 0754 044 688 
Modalități de plată: Virament / Alte mijloace online (Plata se face după contactul cu pensiunea) 

Costuri negociate pentru 
congres  

Mic dejun = 35 lei – neinclus în prețul de cazare 

Disponibil de cazare la preț de 
65 lei / persoană / noapte 

Etaj I – 2 apartamente = camera cu pat dublu + camera cu pat dublu și 
canapea extensibilă + baie privată 

Etaj II – 3 apartamente = cameră cu pat dublu + cameră cu pat dublu + 
baie privată 

Disponibil de cazare la preț de 
50 lei / persoană / noapte 

Mansardă – 4 camere duble cu baie comună (sunt două băi disponibile 
pentru cele 4 camere) 

Pensiunea Heidi 
Date de contact: Dorin Popa 0744 511 985 / Contact organizatori: Cristi – 0751 676 749 
Modalități de plată: Virament / Alte mijloace online (Plata se face după contactul cu pensiunea) 
Costuri negociate pentru 
congres 

Pensiunea nu oferă mâncare 

Disponibil de cazare la preț de 
60 lei / persoană / noapte 

4 camere duble, cu pat matrimonial și baie privată 

Disponibil de cazare la preț de 
40 lei / persoană / noapte 

4 camere duble, cu pat matrimonial și baie comună 

1 cameră cu pat matrimonial + 2 paturi suprapuse, cu baie privată 

ATENȚIE!!! Pensiunile partenere nu oferă posibilitatea cazării doar pentru o noapte (sâmbătă). Încercăm 

să obținem oferte separate pentru cei care doresc asta, dar vă rugăm să luați legătura anticipat cu 

organizatorii. Ofertele obținute se vor posta în următoarea perioadă pe canalele de comunicare! 

 

Dacă optați pentru variante de cazare la pensiunile care nu oferă masă, aceasta poate fi servită la Pensiunea 

SkiPass și Pensiunea Art, dar trebuie să comandați și să achitați anticipat mâncarea! În caz de 

neprezentare la masă, banii nu pot fi restituiți. Vă rugăm să luați legătura cu persoanele de contact de la 

pensiuni și să vă rezervați loc la masă. 

Contact/Info: speocristal@gmail.com / 0722348825 
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[ INFO ] 

 

ATENȚIE!!! Prețurile transmise/afișate au fost negociate cu pensiunile pentru participanții la Congresul 

Național de Speologie pe pachete (de vineri până duminică). În plus, pentru perioada de ”PRECONGRES” 

(de marți până vineri), pentru cei care achiziționează pachetele de congres, sunt valabile 

prețurile/persoană/noapte. 

 

Pensiunile partenere nu oferă posibilitatea cazării doar pentru o noapte (sâmbătă). Încercăm să obținem 

oferte separate pentru cei care doresc asta, dar vă rugăm să luați legătura anticipat cu organizatorii. 

Ofertele obținute se vor posta în următoarea perioadă pe canalele de comunicare! 


