
Bucură-te de o vacanță
binemeritată în 2018 cu 
ofertele speciale Edenred!



1 OFERTĂ BUȘTENI – VILA SURYA

 Perioada: 01.02.2018-31.05.2018

Vila Surya este o locație de 4**** cu specific indonezian și 
regim self catering (musafirii își aduc mâncarea și 
bautura proprie).

 Dotări generale: 
8 camere cu paturi duble și băi proprii, living spațios cu 
canapele, televizor și șemineu, zonă de mese, bucătărie 
complet echipată, terasă cu acces din living, cu grătar, 
zonă de distracție și relaxare cu masă de biliard, masă
de ping pong, masă de fusbal, aparate de fitness, sauna 
uscată, Wi-Fi și parcare în curtea vilei.

 Tarif: 600Euro/noapte, minim două nopți.

 Discount*: 10% din prețul de mai sus.
*Preţ valabil pentru plata cu vouchere de vacanţă 
Edenred.

 Suport vouchere de vacanță acceptate la plată:
card și hârtie 

 Date de contact unitate de cazare:
office@vila-surya.ro



2 OFERTĂ I ENJOY TRAVEL

 Perioada: 01.06-20.06.2018

Mera Resort Venus asigură peste 800 de locuri dispuse în 2 
hoteluri, Mera Sky și Mera Blue și ansamblul de vile Mera 
Villas. 
Serviciile oferite sunt de 4*, în regim All Inclusive.

 Dotări generale:
2 piscine exterioare adulți +1 piscină pentru copii, plajă 
privată, Beach Bar AI, loc de joacă pentru copii, biliard, 
divertisment pentru adulți și copii, program artistic zilnic, 
SPA cu piscină interioară, cascade cervicale și înot 
împotriva curentului, dușuri emoționale, fântână de 
gheață, saună, salină cu sare de Himallaya, hammam.

 Tarif: de la 270 lei/persoană/noapte, în regim AI.

 Discount: 10% până în 20.06.2018.
*Preţ valabil pentru plata cu vouchere de vacanţă 
Edenred.

 Suport vouchere de vacanță acceptate la plată:
hârtie și card

 Date de contact unitate de cazare: 
0374 436 450 sau rezervari@meraresort.ro



3 OFERTĂ EDEN TRAVEL

 Perioada: 15.01 – 15.03 2018

 Descriere generală: 
www.viziteazadelta.ro reprezintă o platformă completă 
de promovare și rezervare a serviciilor turistice din Delta 
Dunării.
www.spremunte.ro reprezintă o platformă completă de 
promovare și rezervare a serviciilor turistice din zona 
montană a României.
www.spreplaja.ro reprezintă o platformă completă de 
promovare și rezervare a serviciilor turistice din zona 
litoralului a României.

 Tarif: diponibil pe site-ul agenției.

 Discount: până la 40%.
*Preţ valabil pentru plata cu vouchere de vacanţă 
Edenred.

 Suport vouchere de vacanță acceptat la plată:
hârtie și card

 Date de contact agenție: 
0741 030 437 sau edward.gat@edentravel.ro



4 OFERTĂ BIBI TRAVEL – COMPLEX DUNĂREA***

 Perioada: 03.01 – 31.03.2018

 Descriere generală: 
Piscină principală, piscină pentru copii, bar, terasă, jocuri, 
concursuri, animație pentru adulți și pentru cei mici. Hotelul 
este situat în partea de sud a stațiunii Eforie Nord, lângă gară 
și oferă gratuit transport cu microbuzul la plaja privată și retur 
la hotel.

 Tarif: 418 lei/persoană/sejur 5 nopți (mic-dejun inclus) cu 
intrare în data de 20.06.2018. 

 Discount:18% pentru rezervări până în 31 martie.
*Preţ valabil pentru plata cu vouchere de vacanţă Edenred.

 Suport vouchere de vacanță acceptate la plată:
hârtie

 Date de contact agenție: 
0244.514.768/0752.201.242 sau office@bibi.ro



5 OFERTĂ BIBI TRAVEL – COMPLEX GREEN VILLAGE****

 Perioada: 03.01 – 15.04.2018

 Descriere generală: 
Localizat în Sfântu Gheorghe, Green Village oferă o 
vacanță pe litoral și o evadare în inima Deltei, în același 
timp. Pereții lambrisați în lemn patinat și mobilierul colonial 
din bambus, aduc în interior culorile calde ale Deltei. 
Camerele sunt dotatate cu aer conditionat și minibar 
echipat complet. 
Vilele sunt înconjurate de o salbă de lacuri, cu nuferi și 
alte plante de apă, unde cuibăresc rațe sălbatice.

 Tarif: 758 lei/persoană/sejur 5 nopți (mic-dejun inclus) 
cu intrare în data de 01.06.2018.

 Discount:12% pentru rezervări până în 15 aprilie.
*Preţ valabil pentru plata cu vouchere de vacanţă 
Edenred.

 Suport vouchere de vacanță acceptate la plată:
hârtie

 Date de contact agenție: 
0244.514.768/0752.201.242 sau office@bibi.ro



6 OFERTĂ BIBI TRAVEL – TRAVEL–JUPITER-HOTEL OLIMPIC***

 Perioada: 03.01 – 31.03.2018

 Descriere generală: 
poziționat în centrul stațiunii Jupiter, în imediata apropiere 
a plajei, Hotel Olimpic le oferă clienților camere renovate 
integral și dotate cu mobilier nou, sistem de acces pe 
bază de cartelă magnetică, aer condiționat, internet 
wireless, TV și cablu, frigider, baie proprie cu cabină de 
duș și balcon. Restaurantul hotelului se afla la 20 de metri 
de plajă, oferind o priveliște minunată către Marea 
Neagră.

 Tarif: 1380 lei/persoană/sejur 5 nopți, cazare în 
cameră dublă cu all inclusive, cu intrare pe 01.07.2018.

 Discount:12% pentru rezervări până în 31 martie.
*Preţ valabil pentru plata cu vouchere de vacanţă 
Edenred.

 Suport vouchere de vacanță acceptate la plată:
hârtie

 Date de contact agenție: 
0244.514.768/0752.201.242 sau office@bibi.ro



7 OFERTĂ CRISTIAN-BRAȘOV AMBIENT HOTEL

 Perioada: 03.01 – 01.06.2018

 Descriere generală: 
www.hotelambient.ro – 71 de camere, 4 stele, Brașov
www.pensiuneambient.ro - 23 de camere, 3 stele, Brașov
www.residenceambient.ro - 25 de camere 3 stele, Brașov
www.conaculambient.ro – 15 camere, 5 stele, Cristian, 
Brașov 
www.resortambient.ro – 17 camere, 5 stele, Cristian, 
Brașov 
www.residencecentral.ro - 15 camere, 3 stele, Brașov

 Tarif: diponibil pe site-urile fiecărei unități turistice.

 Discount: 5% pentru rezervări până în 01 iunie.
*Preţ valabil pentru plata cu vouchere de vacanţă 
Edenred.

 Suport vouchere de vacanță acceptate la plată:
card și hârtie

 Date de contact agenție: 
rezervari@ambienthotels.ro

mailto:rezervari@ambienthotels.ro


8 OFERTĂ I ENJOY TRAVEL

 Perioada: 15.01 – 15.03 2018

 Descriere generală: 
Agenție de Turism Tour-operator, acreditată de către 
Asociația Națională pentru Calitatea Serviciilor în Turism
Contactați agenția pentru detalii privind ofertele 
disponbilile.

 Tarif: disponibil pe site-ul rezervari@ienjoytravel.ro.

 Discount: 40% - ofertă specială Early Booking vară 2018
*Preţ valabil pentru plata cu vouchere de vacanţă 
Edenred.

 Suport vouchere de vacanță acceptate la plată:
hârtie și card

 Date de contact agenție: 
Fetesti, Aleea Siretului, Bl.A1, sc.C, parter, jud Ialomița
0243.364.070
rezervari@ienjoytravel.ro



9 CEA MAI MARE REȚEA DE COMERCIANŢI PARTENERI 
DIVERSITATE. ACOPERIRE 100% LA NIVEL NAŢIONAL

Extindem în permanenţă numărul de unități turistice partenere.



CONTACT
Edenred Romania SRL
Calea Şerban Vodă, nr.133

Sector 4, Bucureşti
client.romania@edenred.com

www.edenred.ro
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