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         MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                     
        CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR 

                                    
               BIROUL EXECUTIV CENTRAL 
 

  OFERTA LITORAL - 2019 !!!  
ALL INCLUSIVE 

 
DISCOUNTURI PENTRU VÂNZĂRI TIMPURII  

 
Pentru vânzări până în data de  31.03.2019 se acordă un discount de 10% 

* Discountul este valabil pentru rezervările achitate integral. 
 

ORGANIZAŢIA PROFESIONALĂ CORPUL NAŢIONAL AL 
POLIŢIŞTILOR ARE PLĂCEREA SĂ VĂ PREZINTE O OFERTĂ DE 
VACANŢĂ PE LITORALUL ROMÂNESC, NEGOCIATĂ DE NOI 
PENTRU MEMBRII C.N.P., DUPĂ CUM URMEAZĂ :  

 
CAMERĂ DUBLĂ TWIN/MATRIMONIALĂ 

Serii turistice 5 nopti 
Oferta Speciala-2019 

Serii turistice 6 nopti 
Oferta Speciala-2019 

Serii turistice 7 nopti 
Oferta Speciala-2019 

Perioada Camera 
dubla 

All 
inclusive 

Perioada Camera 
dubla 

All inclusive 

Perioada Camera 
dubla 

All 
inclusive 

04.06 - 09.06 2.310 01.06 - 07.06 2.775   
09.06 - 14.06 2.310 07.06 - 13.06 2.775 04.06 - 11.06 3.235 

14.06 - 19.06 2.420 13.06 - 19.06 2.885 11.06 - 18.06 3.290 

19.06 - 24.06 2.585 19.06 - 25.06 3.105 18.06 - 25.06 3.620 

24.06 - 29.06 2.585 25.06 - 01.07 3.105 25.06 - 02.07 3.730 

29.06 - 04.07 2.915 01.07 - 07.07 3.765 02.07 - 09.07 4.390 

04.07 - 09.07 3.135 07.07 - 13.07 3.765 09.07 - 16.07 4.420 

09.07 - 14.07 3.135 13.07 - 19.07 3.890 16.07 - 23.07 4.615 

14.07 - 19.07 3.265 19.07 - 25.07 3.955 23.07 – 30.07 4.615 

19.07 - 24.07 3.295 25.07- 31.07 3.955 30.07 - 06.08 4.615 

24.07 - 29.07 3.295 31.07 - 06.08 3.955 06.08 - 13.08 4.615 

29.07 - 03.08 3.295 06.08 - 12.08 3.955 13.08 - 20.08 4.615 

03.08 - 08.08 3.295 12.08 - 18.08 3.955 20.08 - 27.08 4.485 

08.08 - 13.08 3.295 18.08 - 24.08 3.920 27.08 - 03.09 4.170 

13.08 - 18.08 3.295 24.08 - 30.08 3.765 03.09 - 10.09 3.620 

18.08 - 23.08 3.295 30.08 - 05.09 3.325 10.09 - 17.09 3.620 

23.08 - 28.08 3.135 05.09 - 11.09 3.105   

28.08 - 02.09 3.025 11.09 - 17.09 3.105   
02.09 - 07.09 2.585     
07.09 - 12.09 2.585     
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Pentru înscrieri şi rezervări, membrii C.N.P., pentru ei sau pentru 
membrii lor de familie până la gradul IV, se vor adresa telefonic 
departamentului rezervari 0241/732021 de la hotel, 
 comunicând : 
 
- numele membrului C.N.P. şi numărul de telefon mobil al acestuia, 
 
- numărul de camere solicitate/numărul de persoane (adulţi şi/sau copii), 
 
- perioada aleasă , 
 
după care vor depune în contul hotelului: 

RO36BRDE140SV13024261400 deschis la BRD MANGALIA avansul 

de 400 lei/cameră, iar ulterior vor trimite pe fax 0241/731022 sau       

e-mail la receptia hotelului respectiv, copia xerox a foii de 

vărsământ (ordinului de plată), în baza căreia rezervarea devine 

certă, urmând ca restul de plată, să fie achitat la momentul cazării, la 

recepţia hotelului, ocazie cu care trebuie să prezinte originalul foii de 

vărsământ, actul de identitate şi adeverinţa de membru C.N.P. emisă de 

Consiliul Teritorial sau Departamental.  

 

Atenţie ! Numărul de locuri este limitat, iar ocuparea lor se va face în 
ordinea depunerii avansului în contul hotelului. 
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FACILITATI 

 

 Hotelul Olimpic este pozitionat in centrul Statiunii Jupiter cu vedere si iesire 

pe plaja proprie.  

Camerele hotelului sunt amenajate modern si elegant si va ofera confortul 

necesar unei vacante reusite. 

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.  

 Complexul ofera, de asemenea, o gama de servicii de agrement si de relaxare 

atat pentru copii , cat si pentru parinti.  

 

         Camerele sunt dotate cu sistem de acces pe baza de cartela magnetica, sistem 
climatizare centralizata, TV LCD si cablu, seif,  minibar,telefon, fierbator cafea/ceai, 
fier de calcat, internet wi-fi, baie proprie cu cabina de dus si uscator de par , balcon 
dotat cu masuta cu 2 scaune si uscator de rufe. O parte dintre camerele hotelului au 
vedere laterala catre mare .     
                                                
 Ziua hoteliera incepe la ora 18:00 (ora de la care camera poate fi ocupata/check-in). 
 Ziua hoteliera se termina la ora 12:00 (ora la care trebuie eliberata camera/check-
out). 
 

 
 

SERVICII ALL INCLUSIVE 

 
Servirea meselor se va face in regim bufet. 
Restaurantul va sta la dispozitie cu un meniu variat de produse culinare din 
bucataria traditionala si internationala care sa satisfaca in cea mai mare masura 
preferintele culinare.  
 
Bauturile alcoolice se servesc doar in timpul meselor in restaurant.  Bauturile 
racoritoare se servesc in spatiile dedicate serviciilor all inclusive intre orele 
07:30 -19:00 (apa, cafea, racoritoare) si bere intre orele 10:00 – 19:00, cu 
exceptia pauzelor de curatenie. 
 

MIC DEJUN  servit intre orele 07:30-09:30 

Masa tip bufet  
Bauturi incluse: apa,ceai,cafea, Cappucino, Caffee Latte, Nesquick, racoritoare 
carbonatate din gama Pepsi, Prigat de portocale. 

 
DEJUNUL este servit intre orele 12:30-15:00 

Masa tip bufet  
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Bauturi incluse apa,ceai,cafea,racoritoare carbonatate servite la draft din gama Pepsi, 
racoritoare necarbonatate servite la draft din gama Pepsi, Prigat de portocale, bauturi 
alcoolice autohtone si din import , bere draft,vin alb/rosu servit la draft. 
 
 
 
 

 
 
CINA este servita intre orele 19:00-21:30 

Masa tip bufet  
Bauturi incluse apa, ceai, cafea, racoritoare carbonatate servite la draft din gama 
Pepsi, racoritoare necarbonatate servite la draft din gama Pepsi, Prigat de portocale, 
bauturi alcoolice autohtone si din import, bere draft,vin alb/rosu servit la draft. 

 
PRODUSELE OFERITE LA MIC DEJUN, PRANZ SI CINA SE VOR CONSUMA 

DOAR IN INCINTA RESTAURANTULUI PE PARCURSUL DESFASURARII MESEI. 
 

 
Bar piscina all inclusive intre orele 9:30-12:30 si 15:00 – 19:00 – bere draft si 
bauturi racoritoare carbonatate servite la draft din gama Pepsi, cafea,  inghetata , 
Cappucino, Caffee Latte, Nesquick. 
 

SNACK-URILE  intre orele 17:30 – 18:00 

Acestea se vor servi la bar piscina sau  in locuri special amenajate sub forma de 
produse de patiserie si produse tip snacks si cocktail non-alcoolic. 
 
 
 

 
 

 
PRODUSELE OFERITE IN SISTEMUL “ALL INCLUSIVE” SE VOR CONSUMA 

DOAR IN INCINTA COMPLEXULUI, IN TIMPUL SEJURULUI. 
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HOTELUL ISI REZERVA DREPTUL DE A DECIDE ASUPRA SORTIMENTELOR 
DE BAUTURI SI ALIMENTE PE CARE LE VA OFERI TURISTILOR IN SISTEMUL 

“ALL INCLUSIVE”. 
 
 
 
 
 
 
 

 Clientii care achizitioneaza All Inclusive vor primii bratari la receptie, la check-in, iar 
turistii au obligativitatea sa le poarte pe toata perioada sejurului. 
 
 Pachetul All Inclusive contine cazare, cina in prima zi de cazare, mic dejun, dejun 
si cina in urmatoarele zile -servite la restaurant, sub forma de bufet si bauturi all 
inclusive. 
 In ziua check-out-ului beneficiati de mic dejun si dejun in regim all inclusive. 
 
 Alte servicii incluse: 

 Acces la piscina adulti  

 Acces la piscina copii  

 Piscinele sunt exterioare si cu apa incalzita in lunile iunie, septembrie si in 

functie de temperatura.  

 Acces la plaja cu sezlong cu  saltele pentru adulti maxim 2/ camera (in limita 

disponibilitatii); 

  acces la locurile exterioare de joaca pentru copii 3-12 ani, 

  acces la locul interior de joaca   cu animatie si activitati specifice pentru copii 

3-8 ani; 

 parcare gratuita (in limita disponibilitatii); 

 internet wi-fi gratuit in spatiile publice (Restaurant, receptie, bar, terasa); 

 acces la zone all inclusive entertainment (biliard, tenis de masa, jocuri electronice, 

program distractiv,  fitness gratuit); 
  Programul distractiv pentru copii si face paiting se va desfasura la locul de 

joaca interior. 

  

ESTE OBLIGATORIE PURTAREA BRATARII DE IDENTIFICARE (PRIMITA LA 
RECEPTIA HOTELULUI) PE TOATA PERIOADA SEJURULUI, PENTRU 

PACHETELE ALL INCLUSIVE  
 

In afara de restaurantul Olimpic, complexul dispune si de terasa ce ofera o vedere 
spectaculoasa spre mare. La aceasta terasa turistii pot servi masa “ A LA CARTE “- 
CONTRA COST . 
Bauturile servite in barul din incinta hotelului sunt contra cost si NU SUNT INCLUSE 
IN PACHETUL “ ALL INCLUSIVE ”. 
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In lunile mai, iunie si septembrie masa se va servi sub forma de bufet  sau a la carte, 
in functie de numarul de turisti din hotel. 

In lunile mai, iunie si septembrie accesul la plaja cu sezlong gratuit va fi numai 
pentru clientii care au achizitionat pachetul “all inclusive”. 

 

FACILITATI COPII :  

  2 adulti + 1 sau 2 copii 0-1.99 ani, beneficiaza de cazare si masa gratuita, 
fara pat suplimentar. 
 

  2 adulti + 1 copil 0-6.99 ani beneficiaza de cazare si masa gratuita, fara pat 
suplimentar. 
 

 2 adulti + 2 copii - primul copil 0-1.99 ani si al 2-lea copil 2-6.99 ani, ambii 
copii beneficiaza de cazare si masa gratuita, fara pat suplimentar. 
 

  2 adulti + 2 copii - primul copil 2-6.99 ani si al 2-lea copil 2-6.99 ani, primul 
beneficiaza de cazare si masa gratuita, fara pat suplimentar, iar al 2-lea copil achita 
supliment de masa, fara pat suplimentar - 80 lei/zi. 
 

  2 adulti + 1 sau 2 copii 7-11.99 ani, fiecare copil achita supliment de masa, 
fara pat suplimentar  - 100 lei/zi. 
 
 

  2 adulti + 2 copii - primul copil 2-6.99 ani si al 2-lea copil 7-11.99 ani, 
primul beneficiaza de cazare si masa gratuita, fara pat suplimentar, iar al 2-lea copil 
achita supliment de masa, fara pat suplimentar - 100 lei/zi. 
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 2 adulti + 1 copil 12-15.99 ani, copilul achita supliment de masa, fara pat 
suplimentar - 180 lei/zi; 
 
 
 
 

 2 adulti + 2 copii - primul copil 2-6.99 ani si al 2-lea copil 12-15.99 ani, 
primul beneficiaza de cazare si masa gratuita, fara pat suplimentar, iar al 2-lea copil 
achita supliment de masa, fara pat suplimentar, - 180 lei/zi. 
 

  2 adulti + 2 copii - primul copil 7-11.99 ani si al 2-lea copil 12-15.99 ani, 
primul copil achita supliment de masa, fara pat suplimentar, - 100 lei/zi, iar al 2-lea 
copil achita supliment de masa, fara pat suplimentar - 180 lei/zi. 
 

 patul suplimentar este optional si costa 80 lei/zi, indiferent de varsta 
copilului. 
 
Capacitatea maxima a unei camere duble este de 2 adulti cu 2 copii ( 0 - 15,99 ani). 

 

 

                        


