
CONFERINTA ANUALA SPA ROMÂNIA
SunGarden Golf & Spa Resort 5*, Cluj, 16 - 18 mai 2023

TAXA DE PARTICIPARE

1. Centre spa, wellness, balneo - partenerii despreSpa.ro și membrii OPTBR : 50 EURO + TVA
/persoană

2. reprezentanți ai hotelurilor și centrelor spa, wellness, balneo neafiliate la despreSpa.ro sau
OPTBR: 100 EUR + TVA / persoană

3. alti participanti (care NU sunt Centre Spa, Wellness, Balneare): 185 EUR + TVA/persoană  -
Partenerii despreSpa.ro si membrii OPTBR beneficiaza de 20% reducere

Taxa se plătește în avans, pe bază de factură, prin ordin de plată, în lei la cursul de schimb al BNR din ziua
trimiterii formularului

CAZARE
SunGarden Golf & Spa Resort 5* & Acces SPA - 16 si 17 mai

In total sunt disponibile 35 camere. Se vor oferi doar la pachet de minim 2 nopti (16
si 17 mai). Cererile vor fi prelucrate in ordinea cronologica a primirii.

Camera Premium Queen Guest Room - 21 mp -  (disponibilitate: 6 camere)

- Cameră single 154 EUR/noapte
- Cameră dublă 180 EUR/noapte

Camera King Guest Room - 22 mp - (disponibilitate: 17 camere)

- Camera single 170 EUR/noapte
- Camera dubla 184 EUR/noapte

Camera Premium King Guest Room -32 mp - (disponibilitate: 8 camere)

- Cameră single 174 EUR/noapte
- Cameră dublă 188 EUR/noapte



Royal Suite - apartament - 70 mp - (disponibilitate: 4 camere)

- Cameră single 198 EUR/noapte
- Cameră dublă  212 EUR/noapte

Prețurile de cazare includ și mic dejun - bufet suedez, în funcție de legislația în vigoare la
momentul evenimentului si acces nelimitat in toate zonele centrului SunGarden SPA

Alte variante de cazare in apropierea SunGarden Golf & Spa Resort - cu mentiunea ca nu
ofera aceeasi calitate a serviciilor de 5* SunGarden:

Bonanza Pensiune & Restaurant – 2 km
Pensiunea Panorama Business Inn – 6 km
Hotel River Park – 7 km
Grand Hotel Napoca – 8 km
Hotel Platinia – 9 km
Radisson Blu Hotel – 8 km

Va rugam sa-i contactati direct pentru preturi si rezervari.

MESE la SunGarden Golf & Spa Resort 5*

16.05 - prânz 37 EUR / persoană
16.05 - cina   38 EUR  /persoană

17.05 - prânz 33 EUR / persoană
17.05 - cina festivă 97 EUR / persoană

*Cu exceptia cinei festive - care va fi servita la farfurie, restul meselor vor fi în sistem de bufet
suedez.

—

SPA (doar pentru persoanele care NU sunt cazare la SunGarden
Golf & Spa Resort 5* in 16 -18 mai):

Acces SPA: 37 EUR / zi  ( prin program in 16 si 17 vom avea activitati in Spa)
include acces la Circuitul SPA (Aroma sauna, Mystic relaxing ulcano, Tepidarium, Sauna cu sare ,
Biosauna, cascada si alte facilitati) - pentru calatoria noastra inedita in filosofia Spa-ului

Activitati gratuite, dar care presupun sa ai Acces SPA:

16 mai:



Aufguss Ritual cu Cosmin / Andreea
Moment de Meditatie, respiratie & boluri tibetane in Garden SPA dupa Ritualul de Aufguss
Masca cu  Rassoul  / Masca alba cu laptisor de matca si miere in Baia Turceasca…. // Exfoliere cu
sare  in sauna cu sare
Bazin cu apa sarata
Relaxare in zona de taverna
Meditatie in Mystic Vulcano
Socializare in Lounge Spa, Detox Bar Menu

17 mai:

Aufguss Show cu Cosmin / Andreea
Moment de Meditatie, respiratie & boluri tibetane in Garden SPA dupa Ritualul de Aufguss
Masca cu  Rassoul  / Masca alba cu laptisor de matca si miere in Baia Turceasca…. // Exfoliere cu
sare  in sauna cu sare
Bazin cu apa sarata
Relaxare in zona de taverna
Meditatie in Mystic Vulcano
Socializare in Lounge Spa, Detox Bar Menu

—

TOMBOLA Spadipity - dedicata exclusiv reprezentantilor
centrelor spa:

Doresc sa particip in tombola (extrag un bilet cu numele unui Spa Manager care va sta timp de 3
zile / 2 nopti in locatia noastra. Ii vom asigura un program special). Marcheaza cu X in dreptul
alegerii tale.

(Participarea prespune sa oferi un pachet cu 2 nopti de cazare si toate mesele incluse si
tratamente / ritualuri Spa pentru 1 Spa Manager care va veni sa te viziteze. Si tu vei primi un
pachet similar la un alt centru spa).

DA   …..
NU   …..

DATA LIMITĂ DE ÎNSCRIERE: 15 aprilie 2023

Inscrierile se fac aici: Formular de înscriere și rezervare cazare, mese (google.com)

Persoane de contact:

despreSpa.ro: Ioana Marian, tel: 0720.111.414

SunGarden Golf & Spa Resort 5*: Erika Molnar, Sales Manager, tel: 0735.888.003

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed4XyVmJZ26orNpndQxzkrUIvx6-58rrv_OVnht6-igox_lQ/viewform

