
INSCRIERI TIMPURII LITORAL ROMANIA  NEPTUN-OLIMP 2023 

Neptun-Olimp, litoralul pentru toti, o săptămâna 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 înscrieri timpurii 2023, hotel delta, litoral marea neagra, oferta, mare, litoral, restaurant, vacanta, cazare, oferte, vacantă 

mare, aer conditionat,piscina, litoral Romania, litoral romanesc, marea neagra, aqua magic,reduceri,discount,bonus, plata card, călătorie, tichete vacanta,charter,cazare 

ieftina, cazare ieftina mamaia, vacantă ieftina mamaia, litoralul pentru toti, o săptămâna 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 înscrieri timpurii Neptun-Olimp  2023, Neptun-Olimp 2023,, Apollo, Spring 

Holiday, Holiday Blue, Tomis, Topaz, Onix Residence, Doina, Q, Majestic, Resort& SPA 2D, Pam Beach, Miorita, Sara, Banat, Proton, Dacia, Holiday, Olimp, Agora, Balea, Proton 

K, Callatis, Traian, Istria, Insula, Shine, Popasul Pescarilor, Vila Smarald, Vila Diamant, Ciresica, Turist, Atrium By The Beach, Casa Blanca,  Hacienda de Mare, Craiova, Terra, 

Caraiman, Mediterraneo, Holiday Club Neptun 

 

HOTEL COCOR  4 
 

Rezervări: tel. 0749 262390; 0351 181739; email adielatravel@yahoo.com 
Descriere și localizare: Hotel Cocor 4 stele este dispus paralel cu tarmul marii, iar accesul la el se face foarte usor, din strada principala a 
statiunii. Hotelul ofera oaspetilor sai dotari si servicii specifice hotelurilor de patru stele: ascensoare ultramoderne, parcare pazita, rampe de 
acces pentru persoanele cu dizabilitati, personal pregatit pentru ingrijirea copiilor, loc de joaca pentru copii, salon de infrumusetare, magazin 
de suveniruri. Cele doua piscine pentru adulti si bazinul pentru copii sunt o alternativa convenabila la aglomeratia de pe plaja. Tot pentru 
relaxare, sunt amenajate terase, unde se poate servi masa in aer liber. 
Dotări Generale:  226 de camere duble, 8 apartamente, restaurant, baruri, terase, piscine, magazin suveniruri, salon de înfrumusețare, 
gradina interioară, parcare - 110 locuri (in limita disponibilitatii). 
Facilități hotel: Piscina, Internet, Sala conferințe, Loc joaca, Parcare, Restaurant, Lift, SPA, Aer condiționat, Balcon, Sala fitness, Baza 
tratament 
Dotari Camere 
Camerele duble la etaj au in dotare balcon, internet, minibar, senzori de fum, telefon international, tv prin satelit, sistem de inchidere 
electronica pe baza de cartela, seif, sistem modern de climatizare. Suprafara: 16 mp. Camerele de la parter nu sunt dotate cu balcon. 
Camerele triple la parter au aceleasi dotari ca si camerele duble, dar au in plus inca un pat de o persoana. 
Camerele duble superioare sunt dotate cu pat matrimonial, sunt mochetate si sunt situate in corpul nou al hotelului. Suprafata 28 mp. 
Camerele duble superioare pot fi si comunicante. 
Junior Suite este format din living cu canapea extensibila, dormitor cu pat matrimonial. Suprafara: 35 mp. 
Ora check-in: 16:00Ora check-out: 12:00 
Pentru acest hotel se achita la receptie in ziua cazarii, o Taxa de statiune in valoare de 5 lei/adult/zi 
Servicii 
Restaurantul are o capacitate de 300 locuri, serveste un meniu international bogat si se prelungeste la exterior cu terasa. Seara, sunt 
organizate programe artistice. 
Acces piscina, parcare, room-service.  
Club pentru copii cu animatori 18.06-05.09. 
 

OFERTA ÎNSCRIERI TIMPURII 
- pana la 17% DISCOUNT pana la 31.12.2022.  
Oferta Înscrieri timpurii implica plata unui avans de doar 20% in termen de 5 zile de la efectuarea rezervarii, si a diferentei pana 
la 31.12.2022.  
Oferta este valabila pentru sejururi de minim 3 nopti, iar discount-ul este deja aplicat. 
Rezervările efectuate cu Oferta Inscrieri Timpurii nu pot fi modificate sau anulate decat cu pierderea integrala a sumelor achitate in 
avans.  
Oferta este valabila in limita disponibilității. 
 

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

Perioada 
Camera  dubla Camera single Camera dubla 

superioara 
Camera tripla 

la parter 
Junior suite pat suplimentar 

copil 3-12.99 ani 

pat suplimentar 
copil 13-17.99 ani/ 

al 3-lea adult 

DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC 

01.06-16.06 458 lei 634 lei 346 lei 434 lei 669 lei 845 lei 643 lei 907 lei 898 lei 1073 lei 118 lei 164 lei 194 lei 282 lei 
17.06-29.06 475 lei 657 lei 359 lei 450 lei 694 lei 876 lei 667 lei 940 lei 930 lei 1112 lei 118 lei 164 lei 194 lei 282 lei 

30.06-07.07 543 lei 725 lei 421 lei 512 lei 720 lei 902 lei 758 lei 1031 lei 1190 lei 1372 lei 142 lei 188 lei 217 lei 305 lei 
08.07-20.07 552 lei 738 lei 428 lei 521 lei 733 lei 918 lei 771 lei 1049 lei 1211 lei 1396 lei 142 lei 188 lei 217 lei 305 lei 
21.07-20.08 670 lei 856 lei 509 lei 601 lei 813 lei 999 lei 913 lei 1191 lei 1568 lei 1753 lei 165 lei 211 lei 240 lei 328 lei 

21.08-26.08 552 lei 738 lei 428 lei 521 lei 733 lei 918 lei 771 lei 1049 lei 1211 lei 1396 lei 142 lei 188 lei 217 lei 305 lei 
27.08-02.09 543 lei 725 lei 421 lei 512 lei 720 lei 902 lei 758 lei 1031 lei 1190 lei 1372 lei 142 lei 188 lei 217 lei 305 lei 
03.09-10.09 533 lei 712 lei 413 lei 503 lei 707 lei 886 lei 744 lei 1013 lei 1169 lei 1348 lei 142 lei 188 lei 217 lei 305 lei 

 
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 3 nopti si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla, 3 persoane in camera 
tripla si pentru 1 persoana in camera single, mic dejun bufet suedez, acces la piscina interioara si saune, fantana de gheata, dusuri 
emoționale in perioada 01.06-30.06 si 01.09-10.09 (in limita disponibilitatii), acces la piscina exterioara cu sezlong si prosop (in limita 
disponibilitatii), acces la locul de joaca pentru copii, program zilnic animatori in perioada 12.06-03.09, parcare (in limita 
disponibilitatii - 110 locuri), internet wireless. 
Tariful pentru Junior Suite include cazare si demipensiune pentru 2 adulti si 2 copii 0-12.99 ani sau 3 adulti si 1 copil 0-12.99 ani, iar 
cina pentru 2 persoane. 
 
Servicii de masa: 
MD (mic dejun - bufet suedez) - 59 lei/persoana/zi; 
DP (demipensiune - mic dejun + pranz sau cina - bufet suedez + bauturi - apa plata/minerala, sucuri naturale, 150 ml vin alb/rosu/persoana) - 
147 lei/persoana/zi; 
PC (pensiune completa - mic dejun + pranz + cina - bufet suedez + bauturi - apa plata/minerala, sucuri naturale, 150 ml vin alb/rosu/persoana) 
- 235 lei/persoana/zi; 
 
Facilitati copii: 
In camera dubla: 
- 2 adulti + 1 copil 0 - 2.99 ani beneficiaza de cazare si masa gratuita. 



- 2 adulti  + 1 copil 3 - 12,99 ani - copilul achita 75 lei/zi pentru demipensiune si 121 lei pentru pensiune completa, fara pat suplimentar. 
- 2 adulti + 2 copii (primul 0-2.99 ani si al 2-lea 3 - 12,99 ani) -  primul copil beneficiaza de cazare si masa gratuita, iar al 2-lea copil achita 
supliment pentru pat suplimentar si servicii de masa conform tabelului de mai sus. 
- 2 adulti + 2 copii 3 - 12,99 ani -  primul copil achita 75 lei/zi pentru demipensiune si 121 lei pentru pensiune completa, fara pat suplimentar. 
Al 2-lea copil achita supliment pentru pat suplimentar si servicii de masa conform tabelului de mai sus.  
- 1 adult + 1 copil 3 - 12,99 ani cazati intr-o camera dubla - se aplica tariful de camera single, iar pentru copil se achita pentru demipensiune 
75 lei/zi si 121 lei pentru pensiune completa. 
In camera dubla superioara 
- 2 adulti + 2 copii (primul 3-12.99 ani si al 2-lea 13-17,99 ani) -  primul copil achita 75 lei/zi pentru demipensiune si 121 lei pentru pensiune 
completa, fara pat suplimentar, iar al 2-lea copil achita supliment pentru pat suplimentar si servicii de masa conform tabelului de mai sus. 
- 2 adulti + 1 copil 13-17.99 ani - copilul achita supliment pentru pat suplimentar si servicii de masa conform tabelului de mai sus. 
- 3 adulti se pot caza si achita supliment pentru pat suplimentar si servicii de masa conform tabelului de mai sus. 
In camera tripla 
- 2 adulti si 2 copii 3-12.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa. 
- 2 adulti + 2 copii (primul 3-12.99 ani si al 2-lea 13-17,99 ani) -  copilul cu varsta 13-17.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, iar 
al 2-lea copil achita pentru demipensiune - 75 lei/zi pentru demipensiune si 121 lei/zi pentru pensiune completa 
- 3 adulti se pot caza in camera tripla si achita tariful din tabelul de mai sus. 
In Junior Suite: 
- 2 adulti + 1 sau 2 copii 3 - 12,99 ani, fiecare copil achita supliment pentru pensiune completa 46 lei/copil/zi. 
- 2 adulti + 3 copii (primul copil 0-2.99 ani, 2 copii 3-12.99 ani) - copiii beneficiaza de cazare gratuita si demipensiune. In cazul pensiunii 
complete al 2-lea si al 3-lea copil 3-12.99 ani achita 46 lei/copil/zi.  
- 2 adulti + 2 copii (primul 3-12.99 ani si al 2-lea 13-17,99 ani) -  copilul cu varsta 3-12.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si 
demipensiune, dar achita supliment pensiune completa 46 lei/zi, iar al 2-lea copil 13-17.99 ani achita pentru 88 lei/zi pentru pensiune 
completa 
- Al 3-lea adult in Junior Suite beneficiaza de cazare si demipensiune gratuit, dar achita 88 lei/zi pentru pensiune completa. 
- 3 adulti + 1 copil 0-12.99 ani beneficiaza de cazare si demipensiune gratuita, insa al 3-lea adult achita 88 lei/zi pentru pensiune completa, 
copilul 3-12.99 ani achita 46 lei pentru pensiune completa. 
Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 2 copii 0 - 12.99 ani. 
Capacitate maxima camera dubla superioara: 3 adulti. 
Capacitate maxima camera tripla: 2 adulti si 2 copii 0-12.99 ani sau 3 adulti. 
Capacitate maxima junior suite: 2 adulti si 2 copii 0-12.99 ani, 2 adulti si 3 copii ( 1 copil 0-2.99 ani si 2 copii 0-12.99 ani) sau 3 adulti 
si 1 copil 0-12.99 ani. 
 

TARIFE STANDARD DE CAZARE PENTRU SEZONUL ESTIVAL – 2023 
 

Tarife cazare si masa pentru sezonul estival 2023 

Perioada 
Camera  dubla Camera single 

Camera dubla 
superioara 

Camera tripla 
la parter Junior suite 

pat suplimentar 
copil 3-12.99 ani 

pat suplimentar 
copil 13-17.99 ani/ 

al 3-lea adult 

DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC 

01.06-16.06 549 lei 759 lei 414 lei 520 lei 802 lei 1012 lei 771 lei 1086 lei 1075 lei 1286 lei 139 lei 194 lei 228 lei 333 lei 
17.06-29.06 559 lei 773 lei 422 lei 529 lei 816 lei 1031 lei 784 lei 1106 lei 1094 lei 1309 lei 139 lei 194 lei 228 lei 333 lei 

30.06-07.07 650 lei 868 lei 503 lei 612 lei 862 lei 1080 lei 907 lei 1234 lei 1424 lei 1643 lei 167 lei 222 lei 255 lei 360 lei 
08.07-20.07 666 lei 890 lei 516 lei 628 lei 884 lei 1108 lei 931 lei 1266 lei 1461 lei 1685 lei 167 lei 222 lei 255 lei 360 lei 
21.07-20.08 809 lei 1033 lei 614 lei 726 lei 982 lei 1205 lei 1102 lei 1438 lei 1892 lei 2116 lei 194 lei 249 lei 283 lei 388 lei 

21.08-26.08 666 lei 890 lei 516 lei 628 lei 884 lei 1108 lei 931 lei 1266 lei 1461 lei 1685 lei 167 lei 222 lei 255 lei 360 lei 
27.08-02.09 652 lei 871 lei 506 lei 615 lei 866 lei 1085 lei 911 lei 1240 lei 1431 lei 1650 lei 167 lei 222 lei 255 lei 360 lei 
03.09-10.09 638 lei 853 lei 495 lei 602 lei 847 lei 1061 lei 891 lei 1213 lei 1400 lei 1614 lei 167 lei 222 lei 255 lei 360 lei 

 
Tarifele sunt pe noapte, pentru sejururi de minim 1 noapte in perioadele 01.06-30.06 si 05.09-09.09 si minim 3 nopti in perioada 
01.07-04.09 si includ cazare pentru 2 persoane in camera dubla, 3 persoane in camera tripla si pentru 1 persoana in camera single, 
mic dejun bufet suedez, acces la piscina interioara si saune, fantana de gheata, dusuri emotionale in perioada 01.06-30.06 si 01.09-
10.09 (in limita disponibilitatii), acces la piscina exterioara cu sezlong si prosop (in limita disponibilitatii), acces la locul de joaca 
pentru copii, program zilnic animatori in perioada 12.06-03.09, parcare (in limita disponibilitatii - 110 locuri), internet wireless. 
Tariful pentru Junior Suite include cazare si demipensiune pentru 2 adulti si 2 copii 0-12.99 ani sau 3 adulti si 1 copil 0-12.99 ani, iar 
cina pentru 2 persoane. 
 
Servicii de masa: 
MD (mic dejun - bufet suedez) - 69 lei/persoana/zi; 
DP (demipensiune - mic dejun + pranz sau cina - bufet suedez + bauturi - apa plata/minerala, sucuri naturale, 150 ml vin alb/rosu/persoana) - 
174 lei/persoana/zi; 
PC (pensiune completa - mic dejun + pranz + cina - bufet suedez + bauturi - apa plata/minerala, sucuri naturale, 150 ml vin alb/rosu/persoana) 
- 279 lei/persoana/zi; 
 
Facilitati copii: 
In camera dubla: 
- 2 adulti + 1 copil 0 - 2.99 ani beneficiaza de cazare si masa gratuita. 
- 2 adulti  + 1 copil 3 - 12,99 ani - copilul achita 90 lei/zi pentru demipensiune si 145 lei pentru pensiune completa, fara pat suplimentar. 
- 2 adulti + 2 copii (primul 0-2.99 ani si al 2-lea 3 - 12,99 ani) -  primul copil beneficiaza de cazare si masa gratuita, iar al 2-lea copil achita 
supliment pentru pat suplimentar si servicii de masa conform tabelului de mai sus. 
- 2 adulti + 2 copii 3 - 12,99 ani -  primul copil achita 90 lei/zi pentru demipensiune si 145 lei pentru pensiune completa, fara pat suplimentar. 
Al 2-lea copil achita supliment pentru pat suplimentar si servicii de masa conform tabelului de mai sus.  
- 1 adult + 1 copil 3 - 12,99 ani cazati intr-o camera dubla - se aplica tariful de camera single, iar pentru copil se achita pentru demipensiune 
90 lei/zi si 145 lei pentru pensiune completa. 
In camera dubla superioara 
- 2 adulti + 2 copii (primul 3-12.99 ani si al 2-lea 13-17,99 ani) -  primul copil achita 90 lei/zi pentru demipensiune si 145 lei pentru pensiune 
completa, fara pat suplimentar, iar al 2-lea copil achita supliment pentru pat suplimentar si servicii de masa conform tabelului de mai sus. 
- 2 adulti + 1 copil 13-17.99 ani - copilul achita supliment pentru pat suplimentar si servicii de masa conform tabelului de mai sus. 



INSCRIERI TIMPURII LITORAL ROMANIA  NEPTUN-OLIMP 2023 

Neptun-Olimp, litoralul pentru toti, o săptămâna 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 înscrieri timpurii 2023, hotel delta, litoral marea neagra, oferta, mare, litoral, restaurant, vacanta, cazare, oferte, vacantă 

mare, aer conditionat,piscina, litoral Romania, litoral romanesc, marea neagra, aqua magic,reduceri,discount,bonus, plata card, călătorie, tichete vacanta,charter,cazare 

ieftina, cazare ieftina mamaia, vacantă ieftina mamaia, litoralul pentru toti, o săptămâna 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 înscrieri timpurii Neptun-Olimp  2023, Neptun-Olimp 2023,, Apollo, Spring 

Holiday, Holiday Blue, Tomis, Topaz, Onix Residence, Doina, Q, Majestic, Resort& SPA 2D, Pam Beach, Miorita, Sara, Banat, Proton, Dacia, Holiday, Olimp, Agora, Balea, Proton 

K, Callatis, Traian, Istria, Insula, Shine, Popasul Pescarilor, Vila Smarald, Vila Diamant, Ciresica, Turist, Atrium By The Beach, Casa Blanca,  Hacienda de Mare, Craiova, Terra, 

Caraiman, Mediterraneo, Holiday Club Neptun 

 

- 3 adulti se pot caza si achita supliment pentru pat suplimentar si servicii de masa conform tabelului de mai sus. 
In camera tripla 
- 2 adulti si 2 copii 3-12.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa. 
- 2 adulti + 2 copii (primul 3-12.99 ani si al 2-lea 13-17,99 ani) -  copilul cu varsta 13-17.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, iar 
al 2-lea copil achita pentru demipensiune - 90 lei/zi pentru demipensiune si 145 lei/zi pentru pensiune completa 
- 3 adulti se pot caza in camera tripla si achita tariful din tabelul de mai sus. 
In Junior Suite: 
- 2 adulti + 1 sau 2 copii 3 - 12,99 ani, fiecare copil achita supliment pentru pensiune completa 55 lei/copil/zi. 
- 2 adulti + 3 copii (primul copil 0-2.99 ani, 2 copii 3-12.99 ani) - copiii beneficiaza de cazare gratuita si demipensiune. In cazul pensiunii 
complete al 2-lea si al 3-lea copil 3-12.99 ani achita 55 lei/copil/zi.  
- 2 adulti + 2 copii (primul 3-12.99 ani si al 2-lea 13-17,99 ani) -  copilul cu varsta 3-12.99 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si 
demipensiune, dar achita supliment pensiune completa 55 lei/zi, iar al 2-lea copil 13-17.99 ani achita pentru 105 lei/zi pentru pensiune 
completa 
- Al 3-lea adult in Junior Suite beneficiaza de cazare si demipensiune gratuit, dar achita 88 lei/zi pentru pensiune completa. 
- 3 adulti + 1 copil 0-12.99 ani beneficiaza de cazare si demipensiune gratuita, insa al 3-lea adult achita 105 lei/zi pentru pensiune completa, 
copilul 3-12.99 ani achita 55 lei pentru pensiune completa. 
Capacitate maxima camera dubla: 2 adulti si 2 copii 0 - 12.99 ani. 
Capacitate maxima camera dubla superioara: 3 adulti. 
Capacitate maxima camera tripla: 2 adulti si 2 copii 0-12.99 ani sau 3 adulti. 
Capacitate maxima junior suite: 2 adulti si 2 copii 0-12.99 ani, 2 adulti si 3 copii ( 1 copil 0-2.99 ani si 2 copii 0-12.99 ani) sau 3 adulti 
si 1 copil 0-12.99 ani. 
 


