
LITORAL ROMANIA  EFORIE NORD 2023 

Eforie nord, litoralul pentru toti, o saptamana la mare,sejur ieftin la mare, sejur ieftin litoral, reduceri litoral 2023, oferte speciale litoral, super oferte litoral, oferte cazare, oferte litoral 2023,s ejur all inclusive, hoteluri litoral inscrieri timpurii 2023, hotel delta, 

litoral marea neagra, oferta,mare, litoral, restaurant, vacanta, cazare, oferte,vacanta mare,aer conditionat,piscina, litoral romania,litoral romanesc,marea neagra,aqua magic,reduceri,discount,bonus, plata card, calatorie, tichete vacanta,charter,cazare 

ieftina,cazare ieftina mamaia,vacanta ieftina mamaia,litoralul pentru toti,o saptamana la mare ,sejur ieftin la mare, sejur ieftin litoral, reduceri  litoral 2023, oferte speciale litoral, super oferte litoral, oferte cazare, oferte litoral 2023,sejur all inclusive, hoteluri 

litoral inscrieri timpurii Eforie nord  2023, Eforie nord 2023, 

HOTEL UNION 4*  
Rezervări: tel. 0749 262390; 0351 181739; email adielatravel@yahoo.com 
Descriere și localizare: Hotel Union 4 stele Eforie Nord este situat pe faleza stațiunii Eforie Nord, in zona centrala, in vecinătatea hotelurilor 
Acapulco si Diana. Poziționarea excelenta, la câțiva pași de plaja, il face unul dintre cele mai solicitate locații din stațiune. 
Hotel Union a fost modernizat in 2017 si oferă camere cu vedere spre mare sau spre stațiune, complet renovate, iar corpul nou a fost dat in 
folosință in primăvara anului 2022. 
Nou - Piscina Infinity finalizata 2022, plaja privata situata in fata hotelului, 2 lifturi panoramice. 
Pentru servirea mesei, Hotel Union deține un restaurant cu terasa cu vedere spre mare. Aici turiștii se pot relaxa in compania bucatelor 
aparținând bucătăriei internaționale sau a preparatelor italiene. Pe terasa, seara, sunt organizate diverse spectacole artistice. 
Pentru organizarea de evenimente, Hotel Union are in dotare o sala de conferințe cu capacitate de 40 locuri. 
Se oferă gratuit acces la internet wireless. 
Dotări Generale. 166 camere duble din care: 45 camere duble standard , 52 camere duble cu vedere  la mare, 69 camere duble 
superioare,4 apartamente, Restaurant, terasa, Sala de conferințe  (40 locuri), Bar, Parcare gratuita in limita locurilor disponibile, Piscina 
exterioara, Plaja privata, Loc de joaca plaja, Lift panoramic, Internet wireless, Camera de bagaje. 
Facilități hotel: Piscina, Internet, Sala conferințe, Loc joaca, Parcare, Restaurant, Lift, Plaja private, Aer condiționat, Balcon 
Dotări Camere 
Camerele duble, atât cu vedere spre mare sau vedere spre stațiune, sunt complet renovate, si au in dotare: televizor LCD, aer condiționat, seif 
(la cerere), balcon, minibar, telefon, baie cu dus, internet wireless. 
Camerele duble standard 3* au o suprafață de 16 mp. 
Camerele cu vedere la mare 4* au o suprafață de 18mp si permit amplasarea unui pat suplimentar in camera. O parte din camere au in 
dotare un fotoliu extensibil. 
Camerele duble superioare 4* sunt situate in corpul nou, sunt dotate cu mobilier nou, o parte din camere au fotoliu extensibil. O parte din 
camere au vedere frontala la mare (repartizarea se va face la recepție in momentul cazării) Suprafața: aprox. 25 mp.  
Apartamentele sunt formate din living cu canapea extensibila si dormitor, vedere frontala la mare si au aceleași dotări ca si camerele duble. 
Ora check-in: 16:00Ora check-out: 12:00 
Pentru acest hotel se achita la recepție in ziua cazării, o Taxa de stațiune in valoare de 3 lei /adult/zi 
Servicii: Acces gratuit la internet, parcare gratuita in limita locurilor disponibile. 
 

OFERTA SPECIALA: INSCRIERI TIMPURII 2023 EFORIE NORD 
- pana la 38% DISCOUNT pana la 31.12.2022.  
Oferta Înscrieri timpurii implica plata unui avans de doar 20% in termen de 3 zile de la efectuarea rezervării, si a diferenței pana 
la 31.12.2022.  
Oferta este valabila pentru sejururi de minim 4 nopti, iar discount-ul este deja aplicat. 
Rezervările efectuate cu Oferta Înscrieri Timpurii nu pot fi modificate sau anulate decât cu pierderea integrala a sumelor achitate in 
avans.  
Oferta este valabila in limita disponibilității. 
 

Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2023 - Oferta Inscrieri Timpurii 31.12.2022 

Perioada 
Camera dubla standard 3* 

cu 2 sezlonguri 
Camera dubla cu vedere la mare 4* 

cu 2 sezlonguri 
Camera dubla superioara 4* 

cu 2 sezlonguri 
 

mic dejun demipensiune mic dejun demipensiune mic dejun demipensiune  

31.05-16.06 260 Lei x 310 Lei x 379 Lei x  

17.06-23.06 275 Lei x 325 Lei x 395 Lei x  

24.06-27.06 355 Lei 490 Lei 385 Lei 520 Lei 425 Lei 560 Lei  

28.06-02.07 375 Lei 510 Lei 409 Lei 544 Lei 475 Lei 610 Lei  

03.07-07.07 390 Lei 525 Lei 425 Lei 560 Lei 489 Lei 624 Lei  

08.07-13.07 x 535 Lei x 575 Lei x 635 Lei  

14.07-20.07 x 555 Lei x 595 Lei x 665 Lei  

21.07-19.08 x 575 Lei x 615 Lei x 695 Lei  

20.08-26.08 x 555 Lei x 595 Lei x 675 Lei  

27.08-31.08 415 Lei 550 Lei 445 Lei 580 Lei 525 Lei 660 Lei  

01.09-04.09 390 Lei 525 Lei 425 Lei 560 Lei 495 Lei 630 Lei  

05.09-06.09 339 Lei 474 Lei 369 Lei 504 Lei 439 Lei 574 Lei  

07.09-10.09 339 Lei x 395 Lei x 495 Lei x  

 
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 4 nopti, acces la plaja privata cu 2 șezlonguri/camera, piscina exterioara Infinity 
finalizata 2022 cu șezlong (in limita locurilor disponibile), loc de joaca pentru copii, internet, parcare (in limita disponibilității), si 
servicii de masa conform tabelului de mai sus. 
Demipensiune- mic dejun + prânz (bufet suedez asistat) si băuturi incluse (băuturi alcoolice - vin, bere, băuturi răcoritoare si cafea) 
in perioada 08.07- 26.08 si fisa cont de 100 lei/camera/zi in perioadele 24.06-07.07 si 27.08-06.09. 
 

TARIFE STANDARD DE CAZARE PENTRU SEZONUL ESTIVAL – 2023 
 

Tarife de cazare si masa pentru sezonul estival 2023 

Perioada 
Camera dubla standard 3* 

cu 2 sezlonguri 
Camera dubla cu vedere la mare 4* 

cu 2 sezlonguri 
Camera dubla superioara 4* 

cu 2 sezlonguri 
Apartament cu 2 sezlonguri  

MD DP MD DP MD DP MD DP  

31.05-23.06 415 Lei x 485 Lei x 565 Lei x 414 Lei 549 Lei  

24.06-02.07 545 Lei 680 Lei 575 Lei 710 Lei 635 Lei 770 Lei 679 Lei 814 Lei  

03.07-07.07 585 Lei 720 Lei 635 Lei 770 Lei 745 Lei 880 Lei 679 Lei 814 Lei  

08.07-26.08 x 835 Lei x 885 Lei x 995 Lei X 1020 Lei  



LITORAL ROMANIA  EFORIE NORD 2023 

Eforie nord, litoralul pentru toti, o saptamana la mare,sejur ieftin la mare, sejur ieftin litoral, reduceri litoral 2023, oferte speciale litoral, super oferte litoral, oferte cazare, oferte litoral 2023,s ejur all inclusive, hoteluri litoral inscrieri timpurii 2023, hotel delta, 

litoral marea neagra, oferta,mare, litoral, restaurant, vacanta, cazare, oferte,vacanta mare,aer conditionat,piscina, litoral romania,litoral romanesc,marea neagra,aqua magic,reduceri,discount,bonus, plata card, calatorie, tichete vacanta,charter,cazare 

ieftina,cazare ieftina mamaia,vacanta ieftina mamaia,litoralul pentru toti,o saptamana la mare ,sejur ieftin la mare, sejur ieftin litoral, reduceri  litoral 2023, oferte speciale litoral, super oferte litoral, oferte cazare, oferte litoral 2023,sejur all inclusive, hoteluri 

litoral inscrieri timpurii Eforie nord  2023, Eforie nord 2023, 

27.08-27.08 545 Lei 680 Lei 575 Lei 710 Lei 635 Lei 770 Lei 885 Lei 1020 Lei  

28.08-06.09 545 Lei 680 Lei 575 Lei 710 Lei 635 Lei 770 Lei 684 Lei 819 Lei  

07.09-10.09 545 Lei x 575 Lei x 635 Lei x 684 Lei 819 Lei  

 
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 2 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla/apartament, acces la 
plaja privata cu 2 șezlonguri/camera, piscina exterioara Infinity finalizata 2022 cu șezlong (in limita locurilor disponibile), loc de 
joaca pentru copii pe plaja, internet, parcare (in limita disponibilității), si servicii de masa conform tabelului de mai sus. 
Demipensiune- mic dejun + prânz (bufet suedez asistat) si băuturi incluse (băuturi alcoolice - vin, bere, băuturi răcoritoare si cafea) 
in perioada 08.07-26.08 si fisa cont de 100 lei/camera/zi in perioadele 24.06-07.07 si 27.08-06.09. 
Tarif al 3-lea șezlong - 24 lei/zi. 
 
Facilități copii in camera dubla: 
- 2 adulti + 1 copil 0-4.99 ani beneficiază de cazare si masa gratuita, fara pat suplimentar; 
- 2 adulti + 2 copii 0-4.99 ani, in camera dubla cu vedere la mare/camera dubla superioara 4*, primul copil beneficiaza de cazare si masa 
gratuita, fara pat suplimentar, al 2-lea achita 60 lei/zi pentru pat suplimentar; 
- 2 adulti + 1 copil 5-9.99 ani beneficiaza de cazare gratuita, fara pat suplimentar, dar achita supliment de mic dejun 18 lei/zi. In cazul tarifelor 
cu demipensiune achita 53 lei/zi. 
- 2 adulti +1 copil 10-13.99 ani beneficiaza de cazare gratuita, fara pat suplimentar, dar achita supliment de mic dejun 35 lei/zi. In cazul 
tarifelor cu demipensiune achita 104 lei/zi. Daca se solicita pat suplimentar (se poate amplasa doar in camerele duble cu vedere la 
mare/camera dubla superioara 4*), acesta este 60 lei/zi. 
- 2 adulti + 2 copii, (primul copil 0-4.99 ani si al 2-lea copil 5- 9.99 ani) in camera dubla cu vedere la mare/camera dubla superioara 4*, primul 
copil beneficiaza de cazare si mic dejun gratuit, al 2-lea copil achita pat suplimentar 60 lei/zi si mic dejun 18 lei/zi. In cazul tarifelor cu 
demipensiune achita 53 lei/zi 
- 2 adulti + 2 copii 5-9.99 ani, in camera dubla cu vedere la mare/camera dubla superioara 4*, primul copil beneficiaza de gratuitate la 
cazare, dar achita supliment de mic dejun 18 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune achita 53 lei/zi. Al 2-lea copil achita pat suplimentar 60 
lei/zi si mic dejun 18 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune achita 53 lei/zi 
- 2 adulti + 2 copii, (primul copil 5-9.99 ani si al 2-lea copil 10-13.99 ani), in camera dubla cu vedere la mare/camera dubla superioara 4*, 
primul copil beneficiaza de gratuitatea la cazare, dar achita supliment de mic dejun 18 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune achita 53 lei/zi. 
Al 2-lea copil achita pat suplimentar 60 lei/zi si mic dejun 35 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune achita 104 lei/zi 
- 2 adulti + 1 copil 14 -17.99 ani achita pat suplimentar 60 lei/zi si mic dejun 35 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune achita 104 lei/zi 
- al 3-lea adult achita pat suplimentar 60 lei/zi si mic dejun 35 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune achita 104 lei/zi. 
Capacitate maxima camera dubla standard: 2 adulti si 1 copil 0-13.99 ani, fara pat suplimentar; 
Capacitate maxima camera dubla cu vedere la mare/camera dubla superioara 4*: 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii 0-13.99 
Patul suplimentar se amplasează doar in camerele duble cu vedere la mare/camerele duble superioare 4*. 
 
Facilități copii in apartament: 
- 2 adulti + 1 sau 2 copii 0-4.99 ani beneficiaza de cazare si masa gratuita; 
- 2 adulti + 1 copil 5-9.99 ani beneficiaza de cazare gratuita, si achita supliment de mic dejun 18 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune 
achita 53 lei/zi. 
- 2 adulti +1 copil 10-13.99 ani beneficiaza de cazare gratuita, si achita supliment de mic dejun 35 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune 
achita 104 lei/zi.  
- 2 adulti + 2 copii, (primul copil 0-4.99 ani si al 2-lea copil 5- 9.99 ani) primul copil beneficiaza de cazare si mic dejun gratuit, al 2-lea copil 
achita mic dejun 18 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune achita 53 lei/zi 
- 2 adulti + 2 copii 5-9.99 ani - fiecare copil achita mic dejun 18 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune achita 53 lei/zi; 
- 2 adulti + 2 copii, (primul copil 5-9.99 ani si al 2-lea copil 10-13.99 ani) - primul copil achita supliment de mic dejun 18 lei/zi. In cazul tarifelor 
cu demipensiune achita 53 lei/zi. Al 2-lea copil achita pentru mic dejun 35 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune achita 104 lei/zi; 
- 2 adulti + 1 copil 14 -17.99 ani achita - pentru copil se achita mic dejun 35 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune achita 104 lei/zi 
- al 3-lea adult achita mic dejun 35 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune achita 104 lei/zi; 
- 3 adulti si 1 copil 0-4.99 ani - copilul beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, iar pentru al 3-lea adult se achita mic dejun 35 lei/zi. In cazul 
tarifelor cu demipensiune achita 104 lei/zi; 
- 3 adulti si 1 copil 5-9.99 ani -  pentru copilul 5-9.99 ani beneficiaza de cazare gratuita, si achita supliment de mic dejun 18 lei/zi. In cazul 
tarifelor cu demipensiune achita 53 lei/zi;  iar pentru al 3-lea adult se achita mic dejun 35 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune achita 104 
lei/zi; 
- 3 adulti si 1 copil 10-13.99 ani - beneficiaza de cazare gratuita, si achita supliment de mic dejun 35 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune 
achita 104 lei/zi; iar pentru al 3-lea adult se achita mic dejun 35 lei/zi. In cazul tarifelor cu demipensiune achita 104 lei/zi; 
- 4 adulti - al 3-lea si al 4-lea adult beneficiaza de gratuitate la cazare si se achita pentru fiecare mic dejun 35 lei/zi. In cazul tarifelor cu 
demipensiune achita 104 lei/zi; 

 


