
REVELION CHEIA 2018
HOTEL FLORIS ***

Sejur în camera dublă: 1.390 lei/persoană

Sejur în dublă superior: 1.490 lei/persoană

Sejur în garsonieră: 1.690 lei/persoană

Sejur în apartament: 1.790 lei/persoană

Programul sejurului include:

- cazare 3 nopti in perioada 30.12.2017 - 02.01.2018 

- masă pensiune completă ( intrare cu cina în 30.12.2017,  mic dejun, prânz şi masa 

festivă de Revelion în 31.12.2017,  prânz şi cină festivă cu foc de tabără în 

01.01.2018,  ieşire cu mic dejun în 02.01.2018)

- program artistic în cadrul meselor festive şi artificii în noaptea de Revelion

Pentru copiii sub 6 ani, cazarea este gratuită în camera dublă cu părinţii (fără pat 

suplimentar), iar pentru loc la masă trebuie comandat meniu.

Pentru copiii între 6 şi 14 ani, cazarea este gratuită în garsonieră sau apartament cu 

părinţii, iar pentru loc la masă trebuie comandat meniu.

Pretul unui meniu pentru copii este de 395 lei/pers, fără băuturi alcoolice.

Pentru  înscrieri vă rugăm să contactaţi recepţia sau să sunaţi la tel. 0730.509.993



CONTRACT
Nr._____ /________________ 

Intre

S.C. VORALPEN TOURISMUS S.R.L. cu sediul in Cheia, judetul Prahova, inregistrata la R.C. cu nr.
J29/1257/1994, Cod Unic de Inregistrare RO 16515380, cont RO44BTRL00801202F23487XX deschis la
Banca Transilvania sucursala Brasov,  reprezentata legal  de domnul Stan Nicusor -administrator si  de
domnul Tila Dragos – director, in calitate de PRESTATOR.

Si

............................................................,  cu  sediul  in..........................................,
strada.................................................., nr. ......, Sector ...., iregistrata la R.C. cu nr. .......................Cod Unic de
Inregistrare  (CNP)  ………………...............,  telefon  .......................................,  fax  ................................,
cont ..............................................................., deschis la ........................................................, reprezentata legal
de  ....................................................  -director general  si  de.................................................-  contabil  sef,   in
calitate de BENEFICIAR

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Prezentul contract s-a incheiat pentru perioada 30 decembrie 2017 - 02 ianuarie 2018 ,  avand ca obiect

asigurarea de catre PRESTATOR de servicii de cazare si servicii de masa conform ofertei Revelion 2018.
Serviciile  de  cazare  vor  fi  asigurate  prin  inchirierea  camerelor   solicitate,  iar  serviciile  de  masa  la
restaurantul din incinta.

II. OBLIGATIILE PARTILOR

2.1 Prestatorul:
a) se  obliga  sa  asigure  in  cadrul  prestatiilor  sale  servicii  de  cazare  conform prevederilor  prezentului

contract.
b) se obliga sa foloseasca personal calificat pentru servirea turistilor.
c) se obliga sa anunte beneficiarul despre fiecare schimbare survenita in timpul derularii contractului.

2.2 Beneficiarul:
a) se obliga sa plateasca serviciile comandate conform calculatiei din capitolul Valoarea Contractului.
b) se obliga sa respecte termenele prevazute la capitolul anulari si sa plateasca penalitatile convenite daca

aceastea nu au fost respectate.

III. VALOAREA CONTRACTULUI

3.1 Valoarea  contractului este ............... lei, calculata astfel:
       ...... cam.duble x 2 pers.x ..................  = .................... lei
       ...... cam.duble superior x 2 pers.x ..................  = .................... lei
       ...... garsoniere x 2 pers.x ..................  = .................... lei
       ...... apartamente x 2 pers.x ..................  = .................... lei



IV. PLATA

4.1 Prestatorul va emite factura de avans de 50% din valoarea contractului la data incheierii acestuia, valoare ce
trebuie achitata in termen de 3 zile.
4.2 Pana la data de 15.12. 2017 beneficiarul se obliga sa faca plata integrala a contractului.
4.3 Pentru intarzierea platilor, beneficiarul va plati penalitati de 0,5% , pentru fiecare zi de intarziere.
4.4 In caz de renuntare din partea beneficiarului inaintea datei de 15.12.2017, beneficiarul pierde avansul de
50%. In caz de renuntare a beneficiarului dupa data de 15.12.2017, beneficiarul pierde suma integral.

V. FORTA MAJORA

5.1 Partile sunt absolvite de orice raspundere in caz de forta majora daca se prezinta acte doveditoare emise de
autoritatile competente, in termen de 30 de zile de la producerea lor.
5.2 Daca situatia de forta majora va fi mai mare de 30 de zile fiecare parte poate anula contractul.

VI. JURISDICTIE

6.1 Orice litigiu cu privire la executarea prezentului contract va fi solutionat pe cale amiabila.
6.2 Daca acest lucru nu este posibil litigiul va fi solutionat pe cale judecatoreasca. 

VII. DISPOZITII FINALE
7.1 Prezentul contract se completeaza cu dispozitiile Codului Civil si al Camerei de Comert.

7.2 Prezentul contract a fost incheiat astazi ............................, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,           BENEFICIAR,

S.C. VORALPEN TOURISMUS S.R.L. ________________________________

Administrator,    Director General, Contabil Sef,
Stan Nicusor ________________ _______________


	II. OBLIGATIILE PARTILOR
	III. VALOAREA CONTRACTULUI
	IV. PLATA
	V. FORTA MAJORA

	VI. JURISDICTIE

