
1. Acceptul 
 

 Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune Termenilor 
si Conditiilor de Utilizare si implica acceptul dumneavoastra explicit cu privire la 
acestia. Va rugam vizitati periodic aceasta sectiune pentru a putea vizualiza 
modificarile survenite pe parcurs. 
 

2. Continutul site-ului 
 

 Permisiunea de utilizare a site-ului este acordata de catre titular numai in 
urmatoarele conditii:  
1. a) Site-ul este utilizat exlusiv in scopuri personale si necomerciale; 
 2. b) Continutul site-ului nu este reprodus in medii on-line sau off-line fara 
acordul in prealabil din partea titularului;  
3. c) Acesta respecta in tot, cu titlu permanent, Regulamentul. 
 Folosirea oricarui text, imagine, material din acest site in alte scopuri decat cele 
noncomerciale si cele specificate in site, fara acordul scris al  titularului este 
interzisa, toate acestea fiind protejate potrivit prevederilor legii dreptului de autor. 
 

3. Tarife 
 
 Puteti utiliza sistemul nostru de rezervari online pentru a verifica disponibilitatile 
sau pentru a va calcula sejurul, iar daca finalizati rezervarea primiti imediat 
confirmarea. Tariful total calculat in sistemul de rezervari online include TVA.  
Pentru valabilitatea rezervarii, respectati termenele precizate in confirmare, 
referitoare la plata avansului. Neachitarea avansului  in termenele prevazute 
duce automat la anularea rezervarii. Dupa efectuarea platii, va rugam sa ne 
trimiteti dovada platii pe adresa de email: info@hotelregaleforie.ro. 
 IMPORTANT NU SUNT ACCEPTATE REZERVARI CU AVANSURI 
NEACHITATE. 
 Daca efectuati o rezervare cu mai putin de 48 de ore inainte de data sosirii la 
hotel, va trebui sa o achitati prin intermediul platformei de plati online, in caz 
contrar rezervarea dumneavoastra nu va fi luata in considerare.  
 
Conditii de plata, Anulari 
 
Garantarea rezervarii: in termen de 48 ore de la emiterea datelor pentru avans 
trebuie achitat o noapte de cazare  din contravaloarea sejurului, iar diferenta  in 
ziua cazarii  la hotel. Neachitarea avansului  in termenele prevazute anterior 
duce automat la anularea rezervarii. Plata rezervarii: se poate efectua prin 
virament bancar, internet banking, online  pe baza prezentei confirmari. Dupa 
efectuarea platii va rugam sa ne trimiteti dovada platii pe adresa de e-mail : 
info@hotelregaleforie.ro. 
 
 Anularea rezervarii:  
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In caz de anulare cu cel putin 30 zile inainte de inceperea sejurului, penalizarea 
va fi de 0% din contravaloarea sejurulu. In cazul in care turistul isi micsoreaza 
perioada de sedere in hotel, in timpul sejurului, se va achita intregul sejur 
comandat initial. In caz de no-show, camera va fi retinuta doar prima noapte de 
cazare apoi aceasta fiind anulata fara un anunt prealabil.  
Oferta  Booking: Garantarea rezervarii: in termen de 48 ore de la emiterea si 
transmiterea datelor pentru avans  trebuie achitat  o noapte de cazare  din 
contravaloarea sejurului, iar diferenta la cazare. Neachitarea avansului  in 
termenele prevazute anterior duce automat la anularea rezervarii. Plata 
rezervarii: se poate efectua prin virament bancar, internet banking, online , pe 
baza prezentei confirmari. Dupa efectuarea platii va rugam sa ne trimiteti dovada 
platii pe adresa de e-mail: info@hotelregaleforie.ro. 
 Anularea rezervarii: in caz de anulare, modificare a rezervarii sau no show, 
sumele achitate sunt nerambursabile pentru  Booking. 
 FINALIZAREA REZERVARII INSEAMNA ACCEPTAREA TUTUROR 
CONDITIILOR MENTIONATE MAI SUS.  
 
4. Tarife suplimentare pentru copii, cazati in camera cu 2 adulti in 
urmatoarele spatii de cazare Camera dubla twin, dubla  

❖ 0-7 ani(neimpliniti) – beneficiaza de gratuitate la cazare  

 
Apartamente 
 
 Tariful unei suite senior  reprezinta cazarea  pentru maxim 4 adulti. Copiii cu 
varste cuprinse intre 0-7 ani,cazati in apartament cu 4 adulti,beneficiaza de 
gratuitate la cazare . 
 
Tariful unei  Suitele  junior   
 
 Reprezinta cazarea pentru maxim  3 adulti + 2 copii cu varstele cuprinse intre 0 
– 7 ani sau 3 adulti + 1 copil cu varsta cuprinsa intre 7 ani – 18 ani. Orice 
persoana peste 18 ani este considerata adult. 
 Al 3-lea adult este acceptat doar in apartamente. In apartamente nu se poate 
introduce pat suplimentar pentru ca in acestea exista deja un  coltar  extensibil. 
 
 5. Litigii 
 
 Drepturile si obligatiile utilizatorilor site-ului, prevazute de Termeni si Conditii, 
precum si toate efectele juridice pe care le produc Termenii si Conditiile, vor fi 
interpretate si guvernate in conformitate cu legea romana in vigoare. Orice litigiu 
nascut din sau in legatura cu Termenii si Conditiile acestui site va fi solutionat 
mai intai pe cale amiabila. In caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul 
va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca romana competenta. 
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