
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

                                                  

        

INFORMARE 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că, pentru polițiștii 

membrii ai organizației profesionale, S.C. OLIMPIC 2000 S.A. a făcut 
următoarea ofertă: 

 

Pentru rezervări efectuate la apartamentele “ Vilele 

Liliacul”  , se acordă 1 noapte de cazare gratuit – fără masă, 

astfel: (5 = 6) sau (6=7) sau (7 = 8). 

 
Vă reamintim că Vilele Liliacul sunt situate in Statiunea Jupiter, 

aproape de plaja si de centrul statiunii intr- un cadru natural impadurit, 

conferindu-le o nota de pitoresc. Ideal pentru turismul de tip family, 
pentru familiile cu 1 sau 2 copii. Ele se prezinta ca un ansamblu de vile 

cu cate 4 apartamente fiecare total decomandate (intrare separata). 

Apartamentele de la parter sunt dotate cu terase exterioare care 
comunica cu livingul. Tot spatiul Vilelor Liliacul este ingradit si pazit, in 

interiorul acestui spatiu se afla parcarea, locul de joaca pentru copii si un 

spatiu pentru barbecue amenajat si dotat corespunzator. Turistii de la 
Vilele Liliacul beneficiaza de urmatoarele servicii: Plaja Olimpic dotata cu 

sezlonguri, umbrele si loc de joaca pentru copii pe plaja. Serviciile de 

masa sunt asigurate de Restaurant Olimpic situat in imediata apropiere. 
Restaurantul hotelului se afla chiar la limita plajei, oferind o priveliste 

catre Marea Neagra unica pe Litoralul romanesc. La restaurant puteti 

beneficia de o gama variata de preparate culinare inspirate din bucataria 
romaneasca si cea internationala. Apartamentele sunt dotate cu: Living: 

canapea extensibila sau doua paturi extensibile, masuta cafea, masuta 

TV, corp multifunctional, televizor-cablu, frigider; Living modulat in doua 
parti cu: acces si circulatie, pardoseala cu gresie, semidormitor 

mochetat; Dormitor: mochetat, dulap 3 canate, pat dublu matrimonial , 

oglinda; Baie: modern utilata, cabina dus; Terasa pentru apartamentele 

de la parter mobilata cu masa si scaune. 

 

Tel. 0241/732.021 – fax. 0241/732.022 – NR. CONT : 
RO36BRDE140SV13024261400 deschis la B.R.D. ag. MANGALIA.  
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