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- Municipiul Medgidia -  poate fii vizitat Muzeul de Arta, care prin lucrările sale expuse, 

realizează o trecere in revista a peisajului dobrogean și prezintă lucrările renumitului artist 

Lucian Grigorescu, născut in acest oraș.  

 

- Castrul roman de la Mircea Vodă 

 

- Necropola feudală de la Castelu  

 

             - Cernavoda - localitate bogata in vestigii istorice. Întemeiat de geto-daci, orașul este 

menționat pentru prima data sub numele de Axiopolis de către geograful Ptolomeu. Aici au 

fost făcute primele descoperiri importante privind comuna primitiva, si anume celebrele 

statuete de lut din epoca neolitica „Gânditorul de la Cernavoda” si  „Femeia Șezând”, 

aparținând culturii Hamangia. Dezvoltarea orașului a fost mult influențata de construcția 

podului peste Dunăre, in perioada 1890-1895 de către marele inginer roman Anghel Saligny. 

 

- orașul Hârșova - cunoscut din antichitate sub numele de Carsium; cetatea a fost întemeiata 

in timpul împăratului Traian, in anul 103 d.Hr.. Din cetatea romana Carsium, declarata 

rezervație arheologica se mai vad in prezent temeliile a doua ziduri. Nu departe de oraș se afla 

rezervația geologica „Canaralele de la Hârșova”, un complex de calcare sub forma unor stânci 

impunătoare.  

 

             Resursele existente in acest județ, sunt foarte numeroase, variate si valoroase, o parte 

din ele sunt cele mai vechi resurse găsite pe teritoriul țării noastre, de aceea, in concluzie se 

poate afirma ca, turismul cultural din aceasta zonă este un produs turistic foarte important 

pentru valorificarea turistică a Zonei Metropolitane Constanța. 

 

 

De asemenea, traseele turistice în județul Constanța au un potențial turistic foarte pentru 

valorificarea turistică a Zonei Metropolitane Constanța. Dintre cele deja practicate de 

operatori amintim: 
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1. Constanta – Adamclisi - Pestera Sfantul Andrei -  Manastirea Dervent  

 

            Traversează valea Carasu, trece pe lângă Valul lui Traian, unul din cele trei valuri de 

apărare construite in epoca feudala in aceasta zona, pâna la Basarabi. Este o zona cu o variata 

oferta: turiștii pot degusta vinurile din Podgoria Murfatlar, renumite in întreaga lume. La 24 

km. de Constanta, Murfatlar se bucura de un climat generos, care face posibila producția unor 

soiuri remarcabile de vinuri - Chardoney, Pinot Gris, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Muscat 

Otonel, Traminier, Riesling Italian. Amplasat in mijlocul viilor, intr-un superb cadru natural, 

punctul turistic al Podgoriei oferă turiștilor momente de neuitat. Degustarea vinurilor si a 

mâncărurilor tradiționale este asociata programelor artistice care reunesc interpreți de muzica 

populara din Dobrogea. 

 

            Cei interesați vizita Rezervația naturala „Fantanita-Murfatlar”. Ansamblul rupestru de 

la Basarabi, un important monument arheologic ce atesta prezenta creștinismului in Dobrogea 

încă din cele mai vechi timpuri. Ansamblul este format din bisericuțe si cripte sapate in creta 

in secolele IX-XI d. Hr., fiind remarcabile prin multitudinea de inscripții cu caractere gotice, 

germanice, grecești, slavone care atesta faptul ca alături de populația autohtona trăiau si alte 

populații creștine. 

            Cel mai important monument istoric in cadrul acestui traseu este Monumentul 

„Tropaeum Traiani” de la Adamclisi. Monumentul a fost ridicat intre anii 106-109 d.Hr. la 

comanda împăratului Traian pentru a celebra victoria romanilor asupra dacilor, rămânând in 

istorie ca una dintre cele mai sângeroase batalii. 

            Restaurat in întregime in anii 1970, monumentul se aseamănă foarte bine Columnei lui 

Traian de la Roma, istoricii presupunând ca ele au fost realizate de același arhitect – Apolodor 

din Damasc.  Considerat „cronica in piatra” a identității poporului roman, monumentul de la 

Adamclisi rămâne una dintre cele mai importante marturii ale istoriei neamului romanesc ce 

dăinuie peste veacuri. Cuvintele de pe altarul funerar din apropiere sunt edificatoare: „In 

amintirea bărbaților prea viteji, care luptând pentru patrie, in războiul cu dacii, s-au culcat 

intru moarte”.  

             Satul Adamclisi adăpostește Muzeul monumentului, unde sunt reunite obiecte variate, 

provenite din săpăturile efectuate de-a lungul timpului. Tot in aceeași zona se afla si ruinele 

Cetății „Tropaeum Traiani”, construita odată cu monumentul.  
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            Traseul se continua spre Ostrov, soseaua serpuieste printre dealuri acoperite de 

plantatii de vita de vie, trecand dupa localitatea Baneasa pe langa rezervatia naturala Canaraua 

Fetii, deosebita prin aspectul sau de canion, cu pereti calcarosi, adapostind specii rare de flora 

si fauna (se remarca vulturul egiptean si broasca testoasa). 

            In dreptul localitatii Ion Corvin, drumul se indreapta catre o padure de tei, care, inca 

de la intrare, ii inconjoara pe cei veniti cu aerul misterios al locurilor pe care le adaposteste. In 

inima muntelui, ascunsa de ochii lumii, se afla Pestera Sfantului Apostol Andrei, locul in care 

a sihastrit Sfantul Apostol Andrei, fratele lui Simion Petru. Documentele istorice spun ca 

Sfantul Andrei a ajuns in Dobrogea in jurul anului 60 d.Hr., impreuna cu ucenicii sai si-a 

facut in stanca chilie si biserica. Considerata primul lacas de cult din Romania, pestera este 

locul din care Apostolul Andrei a raspandit crestinismul catre romani. In apropierea ei se 

gasesc si izvoarele cu apa cu care erau botezati  stramosii nostri. Sfintita in 1942, pestera a 

fost amenajata si a constituit  pana la cel de-al II-lea razboi mondial locul a numeroase slujbe 

religioase. Reactivarea manastirii  a avut loc dupa 1990, importanta acestui loc considerat 

sfant, facator de minuni, fiind din nou recunoscuta. 

             Intorcandu-ne in localitatea Ion Corvin, traseul se continua spre localitatea Baneasa, 

lasa in urma valea Dunarii intesata de ostroave si ajunge la Manastirea Dervent, unul dintre 

lacasurile religioase renumite ale Dobrogei. Este un alt loc in care a propovaduit  Sfantul 

Apostol Andrei. Denumirea de „Dervent”, care inseamna „lagar” i-a fost data datorita faptului 

ca pe acele locuri exista o garnizoana a romanilor. 

            Manastirea atrage mii de oameni datorita minunilor care se spune ca se petrec aici.  

Astfel, istoria locului spune ca aici au fost decapitati trei ucenici ai apostolului, pe locul 

executiei crescand trei cruci facatoare de minuni, la care oamenii vin sa-si caute alinare. Alte 

doua puncte de atractie ale manastirii sunt icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului, 

precum si un „izvor al tamaduirii”, din care, spune legenda, curge o apa cu puteri miraculoase. 

            Traseul se termina cu centrul arheologic Pacuiu lui Soare, care reprezinta o zona cu 

importante marturii arheologice, incepand din timpul daco-getilor, epoca feudalismului pana 

in timpul dominatiei otomane. 
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2. Constanta-Cheile Dobrogei  

           

            Desi un traseu scurt, este deosebit de pitoresc, strabatand valea raului Casimcea, 

impresionand prin frumusetea peisajelor - dealuri carstice cu pesteri numeroase, cu o vegetatie 

si fauna specific de stepa. 

            Incepand cu localitatea Mihail Kogalniceanu, unde se afla si aeroportul international 

cu acelasi nume, de-a lungul soselei pana in localitatea Casimcea, se desfasoara frumoasele 

Chei ale Dobrogei, cu rezervatii care impresioneaza prin varietatea vegetatiei si faunei. 

Localitatea Targusor adaposteste rezervatia „Gura Dobrogei”, un obiectiv important din punct 

de vedere geologic, biologic si speologic. Peisajele sunt de o frumusete rara - santuri naturale 

si chei brazdeaza malurile abrupte ale vaii, pesteri sapate in calcar, precum „La Adam” si 

„Pestera Liliecilor” cu specii de plante deosebite, dar si descoperiri arheologice importante, 

care atesta prezenta vietii omenesti pe aceste meleaguri din timpuri foarte indepartate, inca 

din paleoliticul mijlociu (100.000-35.000 i.Hr.). Masivul Cheia isi desfasoara cheile pe o 

lungime de 1,5 km. din localitatea cu acelasi nume pana la Casimcea. Rezervatia este formata 

din calcare din perioada jurasicului, aici gasindu-se o fauna si flora de interes deosebit. 

            Alaturi de frumusetile naturale, zona este presarata si cu numeroase urme arheologice, 

in special gasite in pesterile presarate de-a lungul Cheilor Dobrogei - resturi de unelte, vanat 

si chiar urme osteologice ale tipului de oameni care populau aceasta zona in epoca preistorica. 

            Traseul se termina cu localitatea Pantelimon. Din Targusor drumul duce spre ruinele 

cetatii Ulmetum, unde istoricul Vasile Parvan a descoperit o serie de materiale arheologice 

datand din secolul al II-lea d. Hr. 

 

3. Constanta- Cetatea Histria  

 

            Acest traseu strabate Podisul Casimcei, trecand pe langa lagune si limane fluvio- 

maritime, ceea ce ii confera un farmec deosebit. Retine atentia in mijlocul unui peisaj aparte 

Lacul Tasaul care pe o suprafata de peste 1.000 ha se intinde pana in apropierea marii. 

Trecand de comuna Tariverde, un loc care merita vazut sunt „Baile Nuntasi”. Plajele intinse, 

precum si namolul lacului Nuntasi, cu un continut ridicat de saruri minerale au dus la 

amenajarea unui stabiliment balnear in aceasta zona, cu multe atractii turistice - pescuit, 

vanatoare, plimbari cu ambarcatiuni pescaresti. 
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            Drumul se continua spre Istria, unde, pe malul unui golf linistit, se afla ruinele cetatii 

Histria, cel mai vechi oras din tara noastra. Pe malul lacului Sinoe, in partea nordica a actualei 

peninsule Istria, s-a ridicat in urma cu peste doua mii sase sute de ani vestitul oras Histria, 

intemeiat de navigatorii si negustorii greci, care s-au asezat in ospitalierul golf de odinioara, 

cu scopul de a face comert cu bastinasii geto-daci. Uleiul de masline, vinurile, obiectele de 

podoaba grecesti erau schimbate pe granele, mierea, ceara de albine, pieile de vita, pestele 

sarat, faclele din rasina pinilor ce existau odata pe aici, oferite de triburile locale. Histria 

(Istria in limba greaca - denumire luatǎ de la fluviul Istros = Dunarea) prospera si se dezvolta 

timp de opt secole. Asezarea, inconjurata de un puternic zid de aparare, era alimentata cu apa 

prin conducte lungi de peste 20 km; strazile erau pavate cu piatra, iar institutiile de educatie 

fizicǎ = gymnasion si cele cultural-artistice = museion cunosteau forfota obisnuita locurilor de 

acest fel. Intre secolele I si al III-lea e.n. se instaureaza puterea romana pe meleagurile 

Dobrogei de azi. In aceasta perioada, in oras se construiesc temple inchinate zeitatilor romane, 

terme (bai publice), cartiere ale cetatenilor bogati cu case frumoase. Dar golful Halmyris, 

unde era asezat orasul a inceput sa se impotmoleasca, nisipul inchizand iesirea la Marea 

Neagra. Cu tot neajunsul creat de lipsa posibilitatilor de a mai face lesnicios negot pe mare, 

orasul cetate si-a mai prelungit existenta pana in secolul al VI-lea. Cumplita invazie a 

avarilor, care distrug aproape in intregime cetatea, obliga pe locuitori s-o paraseasca in 

cautarea unui loc mai ferit de primejdii. Incet, incet, Histria, a carei viata mai palpaie ca o 

firava lumina se ruineaza; uitarea ii ingroapa si numele si locul. 

            Dupa descoperirea ruinelor in 1914, numeroase campanii de cercetari arheologice au 

scos la iveala vestigiile Histriei si au permis totodata degajarea unei parti din cetate pentru a 

face posibila vizitarea acesteia. Pavajul cu dale mari de piatra al cetatii ne poarta pasii printre 

ruinele cartierelor de altadata ale Histriei, din care sunt vizibile in prezent bucati de ziduri, 

fragmente de coloane, socluri inscriptionate, urmele binecunoscutelor terme, pavate cu 

mozaic, temeliile de calcar ale unui templu inchinat lui Zeus sau Afroditei, toate amintind de 

orasul infloritor si prosper din antichitate. 

            Nu departe de cetate se afla amenajat muzeul cetatii, in care de-a lungul timpului au 

fost reunite documentele arheologice cele mai importante provenite de la Histria - amfore 

grecesti, inscriptii in limba latina, obiecte de podoaba, unelte si arme datand din epoca elena, 

apoi romana si romano-bizantina. 

            In apropierea cetatii Histria se afla unul dintre cele mai frumoase ansamble lagunare 

din tara - Complexul Razelm - Sinoe. Peisajele din aceasta zona sunt de o rara frumusete, 
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lacurile comunicand cu Marea Neagra prin Gura Portitei, un loc de mare incantare pentru 

turisti. 

 

4. Constanta - Mangalia, Tur De Litoral 

 

Nota caracteristica a spatiului constantean este data de litoralul Marii Negre, „un pamant al 

fagaduintei”, ce se intinde in judetul Constanta pe o suprafata de 100 km.( din totalul de 244 

km. ce formeaza iesirea la mare a Romaniei). Intre Mamaia si Mangalia se intinde parca un 

singur oras, o complexa statiune, adaugind splendorii sale contemporane acea captivanta 

metamorfoza a varstelor traite. De-a lungul coastei, un spatiu de o calitate exceptionala 

etaleaza o salba de statiuni care raspund tuturor varstelor si gusturilor. 

 

            Acest traseu este un prilej de a cunoaste litoralul romanesc, locurile sale de tratament, 

dar si posibilitatile de distractie. Turul de litoral cuprinde o incursiune de o zi de-a lungul 

tarmului romanesc al Marii Negre prin statiuni, incepand cu Eforie Nord, Eforie Sud, Olimp, 

Neptun, Venus, Jupiter, Saturn pana la Mangalia, fiecare cu farmecul sau specific.  Pe 

parcursul excursiei turistii pot servi pranzul pe terasa unuia dintre multele restaurante din 

statiuni sau ca alternativa se poate lua vaporasul pe lacul Siutghiol din Mamaia, unde pot 

gusta preparate cu specific pescaresc. Nu in ultimul rand, acest traseu include turul orasului 

Constanta, vizitandu-se Acvariul si Delfinariul, precum si zona peninsulara a orasului, unde se 

afla Muzeul National de Istorie si Arheologie si monumentele antice – Edificiul Roman cu 

Mozaic, termele romane sau ruinele cetatii Tomis. Specificul acestui univers pitoresc este dat 

de impletirea unei multitudini de factori (ambianta deosebit de agreabila, eleganta si distinctia 

hotelurilor, posibilitati diverse de agrement, factori curativi naturali) ce transforma statiunile 

in adevărate oaze de relaxare si sănătate. 
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4. Analiza SWOT  

Turism 

S W 

Deschiderea la Marea Neagră 

Accesibilitatea zonelor turistice, căi de acces moderne 

(autostrăzi, drumuri naţionale, căi ferate, aeroport 

internațional) conectate la principalele coridoare de 

transport european 

Poziţionare geografică favorabilă dezvoltării unor produse 

turistice noi (turismul itinerar, turismul de croazieră, 

turismul de afaceri, turismul cultural și ecologic etc.) 

Tradiţie deosebită în activităţile cu caracter turistic (peste 

100 de ani) 

Clima temperat–continentală permite desfăşurarea unui 

turism de litoral din primăvară până în toamnă 

Plaje întinse cu nisip fin și auriu amenajate în scop turistic 

Importante rezerve naturale de nămol sapropelic şi locuri 

de îmbăiere pentru tratarea afecţiunilor 

Capacitate de cazare ridicată, aflată în plină extindere  la 

nivel naţional, locul 1 pe ţară) 

Existenţa în Zona Metropolitana Constanta a unui 

patrimoniu cultural de excepţie şi vestigii arheologice de 

peste 2 000 ani 

Resurse umane calificate peste medie şi cu abilităţi 

lingvistice şi cu experienţă în domeniul turistic 

Serviciu modern de salvamar şi alte servicii specializate 

destinate siguranţei şi protecţiei turiştilor, ceea ce a 

condus la cvasieradicarea infracţionalităţii în zonă 

Existenţa unor pachete de servicii adaptate în funcţie de 

tipul de turism practicat 

Organizarea unor festivaluri, târguri de bunuri şi servicii  

Apariţia unor produse turistice noi, inedite pentru această 

regiune (Aqua Magic, Telegondola, autobuze turistice, 

decorarea staţiunii Mamaia cu palmieri exotici, fântâni 

arteziene, amenajarea unor piaţete moderne unde au loc 

   Gradul de eroziune al plajelor  

Slaba marcare a punctelor culturale  

Inexistenţa punctelor de informare care să ofere detalii 

despre muzee sau de patrimoniu 

Întreţinerea precară a obiectivelor de patrimoniu 

datorită lipsei fondurilor  

Insuficienta aspectare a facilităţilor de transport în 

comun în zonele turistice 

Reţea utilitară învechită 

Salarizare mică a personalului din turism  şi 

insuficienţa resurselor umane  

Capacitatea organizaţională a instituţiilor statului şi 

administraţiei locale de a gestiona strategii departe de a 

fi operativă pe termen lung 

Infrastructură slab dezvoltată pentru susținerea 

turismului de afaceri (săli de conferinţe, dotări, etc) 

Infrastructură slab dezvoltată pentru susținerea 

turismului de croazieră (puține porturi turistice şi de 

agrement) 

Unii agenţi economici practică preţuri ridicate care 

descurajează venirea turiştilor străini, aceştia având 

posibilitatea să aleagă din piaţă destinaţii turistice mai 

avantajoase sub aspectul raportului calitate/preţ 

Potenţial turistic foarte ridicat şi insuficient valorificat 

Supra-aglomerarea staţiunii Mamaia în perioada de 

vârf a sezonului estival şi în weekend-uri 

Lipsa unor produse turistice permanente 
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diferite manifestări artistice, cazinouri şi parcuri de 

distracţii) 

Teren agricol fertil, pretabil pentru dezvoltarea 

activităţilor de agroturism  

O T 

Poziţionarea geografică și resursele naturale ale zonei 

Prezenţa pe piaţa locală a unor touroperatori de anvergură 

internaţională (TUI, Neckerman, MSC etc.) 

Vecinătatea Deltei, a munţilor Măcin, a mânăstirilor din 

nordul Dobrogei, potenţialul agrozootehnic al regiunii şi 

valenţele etnofolclorice ale localităţilor rurale, reprezintă 

un suport important pentru dezvoltarea turismului în 

general şi a turismului de itinerar în special 

Includerea Constanței în circuitul curent al croazierelor 

turistice 

Dezvoltarea economică a zonei costiere generează o 

circulaţie benefică turismului de afaceri 

Interesul deosebit al autorităţilor publice locale şi al 

cetăţenilor pentru dezvoltarea sectorului turistic 

Accesul la fondurile europene oferă posibilitatea atragerii 

de finanţări pentru diverse proiecte de promovare și 

dezvoltare a turismului 

Participarea la reţele internaţionale, gen Reţeaua 

Universităţilor de la Marea Neagră, Organizaţia de 

Cooperare la Marea Neagră care aduc în conştiinţa 

publică internaţională patrimoniul Zonei Metropolitane 

Constanţa 

Obţinerea de finanţări europene pentru programe de 

calificare şi instruire a personalului din turism 

Existenţa și promovarea unui cadru legislativ care 

reglementează și încurajează activitatea de turism  

Stabilirea unor strategii naţionale de dezvoltare a 

turismului 

Obţinerea pe scară largă a unor standarde de calitate 

internaţională pentru unităţile din turism 

Concurenţa exercitată pe piaţa regională a turismului şi 

capacitatea scăzută a agenţilor economici locali de a se 

adapta la o piaţă concurenţială unică  

Scăderea interesului turiştilor români pentru produsele 

turistice autohtone 

Fenomenul de eroziune a plajelor şi a falezei poate 

afecta pe termen lung dezvoltarea activităţilor turistice 

în această zonă 

Vecinătatea platformelor industriale şi a portului 

comercial constituie un factor important de risc ce 

contribuie la degradarea mediului şi generează 

poluarea continuă a aerului şi a apei, amputând astfel 

din potenţialul turistic al zonei 

Absenţa unor politici şi strategii coerente de dezvoltare 

integrată a zonei costiere (infrastructură şi echipare 

tehnico-edilitară, protecţia şi reabilitarea mediului 

natural şi construit etc.) descurajează anumiţi 

investitori străini care doresc să investească în sectorul 

turistic din această zonă 

Competiţia cu zonele de litoral din Bulgaria pot 

micşora numărul de turişti ce vizitează Zona 

Metropolitană Constanţa 

Lipsa cadrului legislativ privind expropierile sau 

modificările permanente pot duce la imposibilitatea de 

realizare a noilor investiţii în infrastructură  

Migraţia personalului calificat din turism în diverse ţări 

din Uniunea Europeană 

Lipsa de reprezentativitate a organizaţiilor patronale 

din turism care să convingă autoritățile publice centrale 

să aloce resurse financiare substanţiale pentru 

dezvoltarea turismului de litoral 
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5. Viziune s i sțrațegie de dezvolțare a 
țurismului la nivelul Polului de Cres țere 
Consțanț a 

 

Viziunea de dezvoltare a turismului la nivelul Polului de Creștere Constanța are în 

vedere impunerea Zonei Metropolitane Constanța ca principal reper turistic al regiunii extinse 

și al țării,  prin fructificarea patrimoniului său natural si cultural de excepție de care dispune.  

Fiind și în prezent apreciată ca o destinație turistică de calitate care în general 

corespunde standardelor Uniunii Europene în ceea ce privește furnizarea produselor si 

serviciilor turistice,  Zona Metropolitană Constanța dispune de resurse importante în acest 

domeniu încă insuficient exploatate. 

În afara cadrului natural și a patrimoniului cultural de care dispune, la nivelul Polului 

de Creștere Constanța regăsim și o importantă resursă umană și investițională în domeniul 

turismului. Peste 35.000 de persoane lucrează în acest domeniu, iar fructificarea și pe viitor a 

tradiției și potențialului existent în domeniul turismului trebuie să reprezinte și pe viitor un 

deziderat important atât pentru autoritățile publice, cât și pentru mediul de afaceri. 

Efectul multiplicator generat de turism, la nivelul economiei locale, este evident și în 

prezent și trebuie și pe viitor stimulat, prin promovarea și susținerea investițiilor și a 

antreprenoriatului în domenii conexe turismului, cum ar fi industria alimentară, transportul, 

construcțiile, industria mobilei etc. 

Strategia de dezvoltare la nivelul Polului de Creștere Constanța are în vedere pe viitor 

încurajarea turismului de sejur și promovarea destinației la nivel internațional, numărul 

turiștilor străini care vizitează zona fiind în creștere.  De asemenea, diversificarea ofertei 

turistice și îmbinarea diverselor atracții, naturale, antropice și culturale reprezintă o țintă în 

perioada următoare. 
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Obiective 

 

 Crearea unei imagini nuanțate atât la nivel intern cât si la nivel extern privind 

avantajele Zonei Metropolitane Constanța ca destinație turistică și imaginea mărcii 

sale turistice 

 Dezvoltarea durabilă a turismului într-o manieră în care bogățiile sale de mediu, 

culturale si de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent si păstrate pentru 

generațiile viitoare 

 Recunoașterea turismului ca factor cheie în cadrul economiei locale și ca un generator 

de noi locuri de muncă 

 Dezvoltarea si implementarea anuală a planurilor de marketing a destinației turistice 

prin colaborarea dintre sectorul public și cel privat, vizând toate piețele principale cu 

potențial pentru Polul de Creștere Constanța 

 Încurajarea autorităților locale în dezvoltarea strategiilor și a planurilor integrate de 

dezvoltare a turismului, inclusiv a tuturor elementelor de infrastructură pentru a evita 

dezvoltarea lipsită de coordonare 

 Dezvoltarea sistemului de educație prevocațională, vocațională și de formare și 

pregătire continuă pentru sectorul turistic și hotelier astfel încât programa să includă 

satisfacerea necesităților pieței și asigurarea calificării unui număr de personal 

suficient pentru a respecta criteriile de angajare și pentru a asigura necesarul de forță 

de muncă în acest domeniu 

 Dezvoltarea turismului balnear 

 Dezvoltarea turismului cultural 

 Dezvoltarea turismului nautic și de croazieră 

 Dezvoltarea turismului de afaceri  

 Dezvoltarea ecoturismului 
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6. Propuneri de ma suri s i ințervenț ii 
privind dezvolțarea țurismului s i 
valorificarea pațrimoniului culțural. 
Lisța oriențațiva de proiecțe 

În baza analizei situației actuale în domeniul turismului și în urma procesului de 

consultare a actorilor cheie la nivel local, prin intermediul întâlnirilor și a discuțiilor purate pe 

parcursul elaborării studiului, a reieșit necesitatea derulării unor intervenții care să favorizeze 

dezvoltarea turismului la nivelul Polului de Creștere Constanța, favorizând astfel dezvoltarea 

durabilă a Zonei Metropolitane Constanța. 

Principalele măsuri propuse au în vedere dezvoltarea infrastructurii. Atât a 

infrastructurii de cazare, agemenent/divertisment și a celei care asigură prestarea unor 

servcicii turistice de calitate (aparatură, echipamente, amenajări etc.), cât și a infrastructurii 

edilitare generale (drumuri, căi de acces, parcări, alimentare cu apă, canalizare, iluminat 

public, spații verzi etc.). 

De asemenea, având în vedere bogatul patrimoniu cultural existent la nivelul Polului 

de Creștere Constanța, valorificarea mai bună a acestuia, prin realizarea unor proiecte de 

restaurare/reailitare a obiectivelor de patrimoniu de importanță națională și locală, se 

regăsește în propunerile de măsuri dedicate dezvoltării turismului în Zona Metropolitană 

Constanța. 

Un alt aspect avut în vedere la nivelul pachetului de măsuri și intervenții îl reprezintă 

promovarea, informarea și marketingul care se realizează printr-o serie de proiecte ”soft” 

dedicate acestui tip de obiectiv. 

Prezentăm mai jos lista de proiecte prioritare în domeniul turismului propuse în 

vederea implementării în intervalul 2016 – 2022. Majoritatea acestor proiecte și intervenții 

sunt eligibile a fi finanțate în cadrul diverselor programe operaționale, în special a 

Programului Operațional Regional 2014 – 2020.  

Chiar dacă prezentul studiu nu propune și un pachet de proiecte și investiții private în 

domeniul turismului, interesul mediului de afaceri de a investi în facilitățile de cazare și 

agrement există și este consecvent, dar de cele mai multe ori este stimulat ori condiționat de 

investițiile publice în infrastructura edilitară, logistică sau suport. 
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Lista de proiecte prioritare în domeniul turismului propuse în vederea implementării în 

intervalul 2016 – 2022 

Nr. 

Crt 

Titlu proiect Sursa finanțare Valoare 

estimativă (lei) 

Perioada de 

implementa 

re 

Municipiul Constanța și Stațiunea Mamaia 

1 Rețea pietonala si piste de biciclete in 

zona centrala (se vor reabilita trotuarele si 

se vor crea/delimita spatii pentru piste de 

biciclete)  

Fonduri Europene 

(POR)/ 

IFI’s/ 

Fonduri locale 

27.000.000,00 2016-2020 

2 Rețea pietonala si piste de biciclete in 

centrul istoric (se vor reabilita trotuarele si 

se vor crea/delimita spatii pt piste de 

biciclete) 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

IFI’s/ 

Fonduri locale 

27.000.000,00 2016-2020 

3 Riviera Tomis- accesibilizarea zonei de 

coastă între centrul oraṣului și stațiunea 

Mamaia prin realizarea unei căi de rulare 

auto, pistă bicicliṣti, trotuare ṣi artere de 

descărcare. Proiectul se poate realiza în 

etape, pe tronsoane. 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

IFI’s/ 

Fonduri locale 

202.500.000,00 2016-2025 

4 Stațiunea Mamaia - reabilitare si 

imbunatatire condiții de circulație pentru 

autobuze, biciclete si pietoni (se vor 

reabilita trotuare, se vor delimita/realiza 

benzi dedicate pentru transportul public si 

pentru pistele de biciclete pe o lungime de 

6 km, se vor optimiza 8 intersecții). 

Proiectul se poate realiza în etape, pe 

tronsoane. 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

IFI’s/ 

Fonduri locale 

33.750.000,00 2016-2020 

5 Parcări Mamaia Fonduri Europene 

(POR)/ 

IFI’s/ 

Fonduri locale 

83.722.500,00 2016-2020 

6 Monitorizarea traficului la accesul la 

aeroport 

  135.000,00 2016-2025 

7 Amenajarea integrată a zonei de acces în 

Portul Turistic Tomis și Plaja Modern 

POR 42.582.178,12 2016-2020 

8 Reabilitarea şi restaurarea ansamblului 

Bisericii Greceşti 

POR Axa 5 6.900.000,00 2016-2020 

9 Reabilitarea şi restaurarea ansamblului 

Catedralei Ortodoxe şi a Palatului 

Arhiepiscopal 

POR Axa 5 6.500.000,00 2016-2020 

10 Reabilitarea şi restaurarea ansamblului 

Moscheii Carol I 

POR Axa 5 6.000.000,00 2016-2020 
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11 Reabilitarea şi restaurarea ansamblului 

Bisericii Bulgăreşti Sf. Nicolae 

POR Axa 5 6.000.000,00 2016-2020 

12 Reabilitarea şi restaurarea Ansamblului 

Bisericii Armeneşti 

POR Axa 5 5.200.000,00 2016-2020 

13  Reconstrucţie Sinagogă POR Axa 5 16.000.000,00 2016-2020 

14 Construirea unei parcări multietajate în 

zona Bulevardul Marinarilor-Poarta II 

Buget Local/POR 28.000.000,00 2016-2020 

15 Mamaia Teleschi - Realizarea unei 

instalaţii de agrement nautic pe lacul 

Siutghiol 

Buget Local/POR 6.913.336,00 2016-2020 

16 Mamaia Port-Pasarela si port de agrement 

Cazino Mamaia 

POR 39.865.000,00 2016-2020 

17 Telegondola II  POR 12.000.000,00 2016-2020 

18 Construire parcare multietajată  zona 

Aquamagic 

Buget Local/POR 20.000.000,00 2016-2020 

19 Reabilitarea complexului de clădiri 

Cazino-Mamaia 

Buget Local / 

Alte surse 

4.600.000,00 2016-2020 

20 Debarcader Tăbăcărie Buget Local/POR 3.600.000,00 2016-2020 

21 Diversificarea activităţilor de agrement în 

Parcul Tăbăcărie 

POR 37.353.041,81 2016-2020 

22 Reabilitarea şi extinderea spaţiilor verzi 

din zona Tomis I-etapa II 

  1.522.799,00 2016-2020 

23 Amenajare parc nou - Parcul Aurel Vlaicu   2.003.988,00 2016-2020 

24 Amenajare parc nou - Parcul  Carol I   1.981.887,00 2016-2020 

25 Consolidare și restaurare Cazino 

Constanța 

  39.229.000,00 2015-2018 

26 Reabilitarea şi punerea în valoare a 

Termelor Romane 

POR Axa 5.1 4.000.000,00 2016-2020 

27 Reabilitarea şi restaurarea ansamblului 

Edificiu Roman cu Mozaic  

POR Axa 5.1 6.247.500,00 2016-2020 

28 Restaurarea fântânii antice din parcul 

Tribunalului Constanța 

POR 3.800.000,00 2016-2020 

29 Conservarea şi protejarea  Ansamblului 

Rupestru Murfatlar 

POR 16.000.000,00 2016-2020 

30 Croaziera la Marea Neagră Programul 

Operaţional 

comun „Bazinul 

Mării Negre” 

2014 - 2020 

688.615,20 2016-2020 

31 Tradiţii culturale la Marea Neagră Programul 

Operaţional 

comun „Bazinul 

Mării Negre” 

2014 - 2020 

249.860,00 2016-2020 
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32 Creșterea eficienței energetice a 

imobilului Teatrului de Stat Constanța 

POR Axa 3.1 6.750.000,00 2016-2018 

33 Reabilitare Casa Căsătoriilor POR Axa 5.1   2016-2020 

34 Reabilitare și consolidare Muzeul de 

Istorie Naturală și Arheologie 

POR Axa 5.1 22.500.000,00 2016-2020 

35 Reabilitare și consolidare Muzeul de Artă 

Populară 

POR Axa 5.1   2016-2020 

36 Muzeul Marinei POR Axa 3.1   2016-2020 

37 Creșterea eficienței energetice a 

imobilului Muzeului de Artă Constanța 

  6.750.000,00 2016-2020 

38 Casa memorială „Ion Jalea”     2016-2020 

39 Creșterea eficienței energetice a 

imobilului Teatrului de Operă și Balet 

„Oleg Danovski” 

POR Axa 3.1   2016-2020 

40 Farul Genovez     2016-2020 

41 Geamia Hunchiar POR Axa 5   2016-2020 

42 Teatrul Elpis  – teatru de copii și tineret POR Axa 3.1 /5.1   2016-2020 

43 Basilica Sf. Anton POR Axa 5   2016-2020 

44 Dig Cazino și pasarelă sezonieră     2016-2020 

45 Identificare bariere culturale     2016-2020 

46 Orchestra „Mării Negre” Programul 

Interreg V-A 

Romania-Bulgaria 

2014-2020, Axa 

2.1 

  2016-2020 

47 Cetatea Tomis  POR Axa 5.1   2016-2020 

48 Creșterea eficienței energetice a 

imobilului Bisericii Sf. Gheorghe (str. N. 

Iorga) 

POR 3.1   2016-2020 

49 Creșterea eficienței energetice a 

imobilului Bisericii Adormirea Maicii 

Domnului 2 (zona Centru comercial 

Tomis) 

POR 3.1   2016-2020 

50 Creșterea eficienței energetice a 

imobilului Bisericii Sf. Constantin și 

Elena 

POR 3.1   2016-2020 

51 Parc Tăbăcărie AFM/ 

Buget local 

  2016-2020 

52 Conservarea, protejarea și punerea în 

valoare a Mormântului Hypogeu - zona 

„Zorile 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

13.500.000,00 2016-2020 

53 Reabilitare, modernizare și dotare a 

Mormântului Hypogeu - zona „Zorile 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

13.500.000,00 2016-2020 
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54 Oceanariu Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

22.500.000,00 2016-2020 

55 Reabilitare și dotare a Teatrului de Stat 

Constanța 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

6.750.000,00 2016-2020 

56 Reabilitare și dotare a Teatrului Soveja, a 

grădinilor de vară și a cinematografelor în 

aer liber 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

11.250.000,00 2016-2020 

57 Asigurarea eficienței energetice a 

Teatrului de copii și tineret „Căluțul de 

mare” Constanța 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

6.750.000,00 2016-2020 

58 Reabilitarea și dotarea Teatrului de copii 

și tineret „Căluțul de mare” Constanța 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

6.750.000,00 2016-2020 

59 Asigurarea eficienței energetice a 

Complexului Muzeal de Științe ale Naturii 

- Acvariul 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

6.750.000,00 2016-2020 

60 Reabilitarea și dotarea Complexului 

Muzeal de Științe ale Naturii - Acvariul 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

6.750.000,00 2016-2020 

61 Asigurarea eficienței energetice a 

Muzeului de Sculptură „Ion Jalea” 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

6.750.000,00 2016-2020 

62 Reabilitarea și dotarea Muzeului de 

Sculptură „Ion Jalea” 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

6.750.000,00 2016-2020 

63 Water Land-Oraşel Lacustru Alte surse 340.000.000,00 2016-2020 

64 Construire ecluză Lac Siutghiol - Canal 

Midia Năvodari - Marea Neagră 

Bugetul de Stat 87.000.000,00 2016-2020 

Stațiunea Eforie 

65 Amenajarea obiectivului turistic natural 

de utilitate publică – Lacul Belona, oraşul 

Eforie 

POR 5.997.600,00 2016-2020 

66 Acces rutier la Plaja Belona si portul 

turistic, orasul Eforie 

Buget local/POR 1.490.000,00 2016-2020 
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67 Construirea de piste pentru cicloturism 

intre Eforie Sud si Eforie Nord 

Buget local/POR 12.750.000,00 2016-2020 

68 Park and ride stațiunea Eforie Nord Buget 

local/Fonduri 

europene 

  2016-2020 

69 Port turistic Eforie Sud Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

6.750.000,00 2016-2020 

Stațiunea Techirghiol 

70 Centru multifuncţional de turism balneo-

fizioterapeutic – Techirghiol 

POR/Fonduri 

locale 

17.391.945,12 2016-2020 

71 Centru de practică și pregătire în 

domeniul balnear  

Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

  2016-2020 

72 Muzeu în aer liber în parcul și pe faleza 

orașului Techirghiol 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

  2016-2020 

73 Ponton de promenadă și acostare 

Techirghiol 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

  2016-2020 

Stațiunea Costinești 

74 

 

Construire Casa de Cultură pentru Tineret PNDR/ Fonduri 

europene/ 

Fonduri locale 

1.349.787,23 2016-2020 

Stațiunea 23 August 

75 Modernizare și reabilitare drumuri 

localitatea Moșneni, comuna 23 August 

PNDR/ Fonduri 

europene/ 

Fonduri locale 

8.832.240,00 2016-2020 

76 Amenajare și modernizare drumuri în 

intravilan localitatea 23 August, comuna 

23 August 

PNDR/ Fonduri 

europene/ 

Fonduri locale 

12.511.738,00 2016-2020 

Stațiunea Năvodari 

77 Înfiinţare parc (scuar public) - zona CP în 

oraşul Năvodari 

  1.078.466,00 2016-2020 

78 Restructurare Casa de Cultură Năvodari la 

300 de locuri - extindere etaj superior, 

amenajare sediu admistrativ 

Programul 

Interreg V-A 

Romania-Bulgaria 

2014-2020/ 

SUERD 

12.500.000,00 2016-2020 

79 Parcare multietajată în zona Taberei 

Năvodari 

Buget 

local/Fonduri 

europene 

  2016-2020 
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80 Amenajare grădinp zoologică Buget 

local/Fonduri 

europene 

32.000.000,00 2016-2020 

81 Construire sanatoriu balnear Năvodari Buget 

local/Fonduri 

europene 

33.000.000,00 2016-2020 

82 Orașul Năvodari:  

zona pietonala, piste de biciclete, 

reabilitări străzi 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

IFI’s/ 

Fonduri locale 

4.500.000,00 2016-2020 

Comuna Corbu 

83 Înfiinţare scuar public în localitatea 

Corbu, judeţul Constanţa 

  232.666,70 2016-2020 

84 Amenajare, renovare Așezământ monahal 

Biserica Vadu, comuna Corbu 

PNDR/ Fonduri 

europene/ 

Fonduri locale 

2.250.000,00 2016-2020 

85 Modernizare și realizare Sala Sport Școala 

Generală Corbu 

PNDR/ Fonduri 

europene/ 

Fonduri locale 

6.750.000,00 2016-2020 

86 Sat tradițional dobrogean Corbu Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

9.000.000,00 2016-2020 

Orașul Murfatlar 

87 Parc de recreere în oraşul Murfatlar   2.761.195,75 2016-2020 

88 Reabilitarea, modernizarea și dotarea 

Ansamblului Rupestru Basarabi - orașul 

Murfatlar 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

22.500.000,00 2016-2020 

Comuna Tuzla 

89 Portul Turistic Tuzla Fonduri Europene 

(POR)/ 

Fonduri locale 

22.500.000,00 2016-2020 

UAT uri Pol de Creștere Constanța 

90 Canopeea urbană  Programul 

Interreg V-A 

Romania-Bulgaria 

2014-2020, Axa 

2.2 

  2016-2020 

91 Orașele Eforie, Murfatlar, Ovidiu, 

Techirghiol: zona pietonala, piste de 

biciclete, reabilitări străzi 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

IFI’s/ 

Fonduri locale 

90.000.000,00 2016-2020 
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92 Comunele: 23 August, Costinești, Agigea, 

Corbu, Cumpăna, Lumina, Mihail 

Kogălniceanu, Poarta Alba, Tuzla, Valu 

lui Traian - zona pietonala, piste de 

biciclete, reabilitări străzi 

Fonduri Europene 

(POR)/ 

IFI’s/ 

Fonduri locale 

90.000.000,00 2016-2020 
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Anexa 1. Facilița ț i de cazare Zona 
Mețropolițana  Consțanț a 

 

Hotel Vega Mamaia 

Descriere Hotel Vega: 

 

Hotel Vega Mamaia 5 stele este situat pe faleza din nordul statiunii, avand iesire directa la 

plaja. Inagurat in vara anului 2008, Vega Mamaia este unul dintre cele mai luxoase hoteluri 

ale statiunii. Amenajat respectand principiile feng-shui, Hotel Vega Mamaia va pune la 

dispozitie 125 de camere duble, camere family si apartamente, dispuse pe 8 etaje. Puteti 

admira marea de pe terasa amenajata la ultimul etaj al hotelului, puteti servi preparate variata 

in restaurant, va puteti relaxa pe plaja privata, la piscina cu apa incalzita sau in centrul SPA, 

iar copiii se pot juca la locul de joaca special amenajat. Hotel Vega Mamaia este deschis pe 

toata durata anului. 

 

Dotari generale: 

 

- 125 de camere duble, camere family si apartamente. 

- restaurant Akolade, gelaterie cu terasa Delice 

- bar Violet Lounge si terasa amplasate la etajul 8 

- centrul Tulip Beauty & SPA Rituals 

- sala de conferinte 

- piscina pentru adulti si copii cu apa 

incalzita 

- plaja privata cu 3 baruri, terenuri de 

sport, loc de joaca pentru copii 

supravegheat 

- ambarcatiuni de agreement 

- parcare pazita 
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Hotel Malibu Mamaia 

 

Descriere hotel Malibu: 

 

Situată excelent, lângă plajă, această proprietate deosebită are piscină, loc de joacă pentru 

copii și arhitectură modernă și este un loc ideal pentru a explora zona din jur. Se oferă acces la 

internet Wi-Fi în hol și în unele camere. Situat la intrarea în stațiunea Mamaia, la malul Mării 

Negre, acest hotel are vedere superbă și o gamă de facilități deosebite. De asemenea, hotelul 

oferă facilități de wellness. Toate camerele Hotelului Malibu sunt mobilate elegant și au aer 

condiționat și baie privată cu halate de baie, papuci și articole de toaletă. Puteți să vă relaxați 

cu o băutură la bar și să savurați mâncăruri tradiționale și inovatoare la restaurant sau pe 

terasa la soare. Cea mai apropiată stație de autobuz este la 150 de metri, iar centrul orașului se 

află la mai puțin de 5 km. Parcul acvatic Aqua Magic este la 300 de metri de Hotelul Malibu. 

Muzeul de Istorie și Gara din Constanța se află la mai puțin de 8 km, respectiv 10 km. 

 

Dotari generale: 

 

-152 camere duble, triple si apartamente 

-Restaurant 

-Bar 

-Terasa 

-Piscina adulti si copii 

-Loc de joaca pentru 

copii 

-Parcare 

-SPA Center 

-Sali de conferinte 
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Hotel Mamaia Mamaia 

 

Descriere hotel Mamaia: 

 

Hotel Mamaia 5 stele este amplasat in vecinatatea Hotelului Iaki, in centrul statiunii, la 

cativa zeci de metri de tarmul marii. Construit pe doua nivele, hotelul va pune la dispozitie 14 

spatii de cazare cu diferite capacitati si amenajari de lux. Inconjurat de vegetatie bogata, Hotel 

Mamaia va ofera intimitate si liniste. Facilitatile si serviciile puse la dispozitie respecta 

standardele de 5 stele ale unitatii de cazare si includ: centru de relaxare cu sauna, jacuzzi si 

sala de fitness, plaja privata, sala de conferinte, bar, un restaurant cochet, room-service,     

rent-a-car. 

 

Dotari generale: 

 

- 6 camere duble, 2 garsoniere, 5 apartamente, 1 apartament de lux 

- restaurant, terasa, bar 

- sala de conferinte cu dotari complete 

- centru de relaxare 

- schimb valutar 

- parcare pazita 

 

 

                             



CONSTANȚA

 

120 

Hotel Club California Mamaia 

 

Descriere hotel Club California: 

 

Hotel Club California Mamaia 5 stele este amplasat intr-un cadru natural frumos, pe malul 

lacului Siutghiol, in centrul statiunii. Clasificat la 5 stele, hotelul ofera servicii si facilitati de 

cea mai buna calitate. Hotel Club California Mamaia adaposteste un numar de 10 camere 

duble si apartamente cu amenajari si finisaje de lux. Restaurantul hotelului se continua la 

exterior cu o terasa care va ofera o panorama asupra lacului. Prin intermediul propriei baze de 

agrement, Hotel Club California va pune la dispozitie diverse ambarcatiuni pentru practicarea 

sporturilor nautice. 

 

Dotari generale: 

 

- 8 camere duble, 2 apartamente 

- restaurant, bar de zi, terasa 

- salon de masaj 
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Hotel Rex Mamaia 

 

Descriere hotel Rex: 

 

Hotel Rex Mamaia (5 stele) este amplasat in partea de nord a statiunii, intre faleza si plaja. 

Primul dintre hotelurile ridicate in statiune, Rex Mamaia va ofera servicii si facilitati 

superioare, specifice celor 5 stele care il caracterizeaza. Oaspetii hotelului pot beneficia de 

cazare in cele 102 camere duble si apartamente cu suprafete generoase si amenajari elegante. 

Hotel Rex Mamaia dispune de un Centru de Conferinte format din 4 sali cu dotari complete. 

Restaurantul cu terasa, piscina exterioara, Centrul SPA, plaja privata si parcarea securizata 

sunt facilitatile de care va puteti bucura in cadrul Hotel Rex Mamaia 

 

Dotari generale: 

 

- 3 apartamente Senior, 12 apartamente Junior, 28 camere twin, 56 camere matrimoniale 

- restaurant, terasa si bar 

- piscina 

- sali de conferinte cu dotari complete 

- centru SPA 

- plaja privata cu sezlonguri, umbrele si dusuri 

- parcare pazita 
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Hotel Iaki Mamaia 

 

 

Descriere hotel Iaki Mamaia: 

 

 

Hotel Iaki 4 stele este unul dintre cele mai prestigioase hoteluri de pe litoralul romanesc al 

Marii Negre. Amplasat in centrul statiunii, Hotel Iaki Mamaia este un loc incarcat de istorie, 

care ofera si in zilele noastre servicii si facilitati excelente. Complet renovat, pe fosta locatie a 

Hotelului Bucuresti, construit in perioada interbelica, Hotel Iaki Mamaia dispune de 122 de 

camere duble si apartamente cu un design placut. Hotel Iaki Mamaia este deschis pe durata 

intregului an si va ofera, pe langa cazare, restaurante, pizzerie, cluburi, baruri, centru SPA 

modern, centru de conferinte, terenuri de sport, piscine si parcare proprie. 

 

Dotari generale: 

 

- 84 camere duble, 38 de apartamente 

- restaurante, baruri, pizzarie, club, cofetarie, terase 

- piscina exterioara, piscina acoperita, plaja privata cu seslonguri si umbrele 

- centru de recuperare si relaxare, salon de infrumusetare 

- terenuri de fotbal si tenis 

- centru de conferinte, 

sala de receptii 

- curte interioara, 

parcare 
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Hotel Modern Mamaia 

 

 

Descrire hotel Modern Mamaia: 

 

Hotel Modern Mamaia 4 stele este situat in apropierea plajei din nordul statiunii. Hotelul 

este unul modernizat si va ofera conditii de cazare foarte bune. Hotel Modern Mamaia va 

pune la dispozitie 171 de spatii de cazare cu vedere laterala spre mare. Restaurantul hotelului 

a fost construit in anul 2005, odata cu modernizarea intregului complex, si va ofera mancaruri 

diverse in sistem bufet suedez. Hotel Modern Mamaia mai dispune de piscine pentru adulti si 

copii amenajate cu sezlonguri si umbrele. Hotelul este construit in jurul unei gradini interioare 

si este marginit de un vast spatiu verde. 

 

Dotari generale: 

 

- 35 camere duble standard 3***, 34 camere single standard 3*** , 84 camere duble 

superioare 4****, 16 garsoniere 4****. 

- restaurant, terasa 

- piscine 

- casa de schimb valutar 

- sala de conferinte 
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Hotel Amiral Mamaia 

 

Descrire hotel Amiral : 

 

Hotel Amiral 4 stele este amplasat in zona de nord a statiunii, la cativa pasi de plaja. 

Impreuna cu hotelurile Comandor si Orfeu formeaza un complex hotelier cu traditie in 

statiune. Renovat in anul 2007, Hotel Amiral Mamaia va pune la dispozitie 115 camere cu 

vedere spre mare, fiecare spatiu de cazare fiind dotat cu elemente specifice unui hotel de 4 

stele. Printre altele, Hotel Amiral Mamaia dispune de restaurant, terasa, cofetarie, piscina, loc 

de joaca pentru copii, sala de conferinte si salon de infrumusetare. Plaja din dreptul hotelului 

este lata, cu intrare lina in mare, si este amenajata cu sezlonguri si umbrele. 

 

Dotari generale: 

 

- 115 camere duble cu 2 paturi 

- restaurant, bar de zi, terasa, cofetarie-patiserie 

- piscina 

- sala de conferinte 

- salon de coafura-cosmetica si masaj 

- loc de joaca pentru copii 

- seif pentru pastrarea valorilor 

- parcare proprie 
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Hotel Palas Mamaia 

 

Descriere hotel Palas: 

 

Hotel Palas Mamaia (4 stele) este amplasat pe faleza din nordul statiunii Mamaia, in 

vecinatatea hotelului Golden Tulip. Unitatea de cazare face parte din complexul turistic Palas-

Pelican, format din doua hoteluri de 4 si 3 stele, avand in comun acelasi restaurant. Hotel 

Palas Mamaia ofera conditii bune de cazare si facilitati specifice unul hotel din categoria sa. 

Cele 104 camere duble si apartamente ale hotelului sunt amenajate cu mobilier nou si ofera 

vedere laterala catre mare. Pentru servitul mesei, Hotel Palas Mamaia dispune de restaurant, 

salon pentru mic-dejun si terasa in aer liber cu iesire spre piscina. Piscina, comuna cu Hotel 

Pelican, este prevazuta cu zona pentru sezlonguri si umbrele, bar si jacuzzi. 

 

Dotari generale: 

 

- 104 camere duble 

- restaurant, salon mic-dejun 

- piscina, bar la piscina 

- sala de conferinte 

- parcare 
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Hotel Prestige Mamaia 

 

Descriere hotel Prestige: 

 

Hotel Prestige Mamaia 4 stele este construit chiar pe plaja din centrul statiunii, intre Cazino 

si Hotel Iaki Mamaia. Hotel Prestige Mamaia va ofera cazare in camere duble, camere duble 

luxury si garsoniere. Ultimele doua tipuri de camere au fost inaugurate in anul 2013 si sunt 

amplasata la cel de-al 3-lea etaj al hotelului. Restaurantul cuprinde un salon cu capacitatea de 

80 de locuri, o terasa cu vedere la mare si o terasa cu vedere la promenada. Pentru cei mici a 

fost amenajat un loc de joaca pe plaja de langa hotel. Pe langa facilitatile de cazare si masa, 

turistii pot beneficia gratuita de conexiune la internet wireless si parcarea gratuita, in limita 

locurilor disponibile. 

  

Dotari generale: 

- 24 camere duble, 6 camere luxury si 2 camere triple 

- restaurant, 2 terase (una cu verde la mare, una cu verde la promenada) 

- loc de joaca pentru copii 

- internet wireless 

- parcare proprie 
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Hotel Parc Mamaia 

 

Descriere hotel Parc: 

 

Hotel Parc 4 stele este amplasat in sudul statiunii Mamaia, aproape de intrare dinspre 

Delfinariu, la 10 de metri de plaja. Hotelul va ofera conditii de cazare foarte bune si 

numeroase facilitati de relaxare si petrecere a timpului liber. Hotel Parc Mamaia are in 

componenta 186 de camere, restaurant, baruri, terasa, piscina, sala de fitness si sala de 

conferinte. Pe acoperisul hotelului este amenajat un bar unde va puteti relaxa admirand marea, 

statiunea, Constanta si lacurile din apropiere. Hotel Parc Mamaia functioneaza si in extra 

sezon. 

 

Dotari generale: 

 

- 174 camere duble, 12 apartamente 

- restaurant (190 de locuri), salon mic dejun, bar pe acoperisul hotelului (etaj 14) 

- piscina exterioara 

- centru de conferinte (4 sali) 

- magazin 

- sala fitness 

- parcare contra cost 
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Hotel Comandor Mamaia 

 

Descriere hotel Comandor: 

 

Hotel Comandor 4 stele este situat in nordul statiunii Mamaia, intre hotelurile Amiral si 

Orfeu, cu care formeaza cu complex turistic cunoscut. Hotelul a fost complet renovat in anul 

2006 si dispune de 120 de camere duble. O parte dintre camerele hotelului au vedere spre 

mare, timp ce o alta parte sunt orientate catre Lacul Siutghiol. Hotel Comandor Mamaia 

dispune de restaurant cu aer conditionat, sala de conferinte cu dotari complete, piscina pentru 

adulti si copii, salon de infrumusetare, loc de joaca pentru copii. Plaja din dreptul hotelului 

este acoperita cu nisip fin si este amenajata cu sezlonguri si umbrele. 

 

Dotari generale: 

- 120 camere duble 

- restaurant, bar-de-zi 

- piscina 

- loc de joaca pentru copii 

- sala de conferinte 

- salon infrumusetare 

- schimb valutar 

- parcare 
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Hotel Ambasador Mamaia 

 

Descriere hotel Ambasador: 

 

Hotel Ambasador 4 stele este situat in zona nordica a statiunii, la doar cativa pasi de malul 

marii. Hotelul a fost renovat si reclasificat la 4 stele in toamna anul 2013. In prezent, toate 

spatiile de cazare sunt prevazute cu mobilier nou, bai renovate, TV LCD si internet wireless 

gratuit. Pe langa aceste dotari, camerele mai sunt prevazute cu minibar, aer conditionat, 

telefon, uscator de par, balcon si pardoseala din gresie. Masa poate fi servita in restaurantul 

propriu al hotelului. Acesta are un salon renovat cu capacitatea de 240 locuri si o mini-terasa 

de 15 locuri. In lobby este amenajat un bar de zi si o zona de relaxare cu fotolii si mese unde 

turistii pot beneficia gratuit de internet wireless. Hotel Ambasador Mamaia mai dispune de 

sala de fitness si salon de infrumusetare. Hotelul are parcare proprie gratuita, in limita 

locurilor disponibile. 

 

Dotari generale: 

 

- 113 camere duble, 12 camere duble superioare, 4 apartamente 

- restaurant, terasa, bar de zi 

- internet wireless 

- salon de infrumusetare 

- sala de fitness 

- schimb valutar 

- sali de conferinta 

- parcare proprie 

                        

 

 

 

 

 

 

Hotel Bavaria Blu Mamaia 
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Descriere hotel Bavaria Blu: 

 

Hotel Bavaria Blu 4 stele este situat pe faleza din sudul statiunii, fiind incadrat de Hotel 

Dacia Sud si Radio Vacanta. Renovat complet in ultimii ani, Hotelul Bavaria Blu Mamaia 

este o unitate moderna care va ofera conditii de cazare foarte bune. Hotelul dispune de 139 de 

spatii de cazare, interioare aerisite si facilitati multiple. Oaspetii au acces gratuit la piscina 

hotelului, beneficiind de sezlonguri si umbrele. Hotel Bavaria Blu Mamaia este deschis pe 

durata intregului an. 

 

Dotari generale: 

 

- 32 de camere duble, 37 camere single, 54 garsoniere, 12 camere duble deluxe, 4 apartamente 

deluxe 

- 3 restaurante evenimente, 3 terase, grill house 

- 3 sali de conferinta 

- piscina, sezlonguri si umbrele, bar la piscina 

- parcare pazita 
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Hotel Scapino Mamaia 

 

Descriere hotel Scapino Mamaia: 

 

Hotel Scapino Mamaia se bucura de o pozitie privilegiata, fiind amplasat in centrul statiunii, 

in vecinatatea Cazinoului si a telegondolei, la aproximativ 130 de metri de plaja. Construit in 

2013, Hotel Scapino Mamaia este una dintre cele mai moderne unitati de cazare de 4 stele din 

statiune, oferindu-le turistilor eleganta si confort. Hotelul are 23 de camere duble, 6 camere 

twin, 1 camera single si 3 apartamente. Toate camerele sunt dotate cu sistem de climatizare, 

TV cu ecran plat, internet wi-fi, minibar, cutie de valori, telefon si balcon. Baile sunt foarte 

moderne si sunt dotata cu dus sau cada, articole de toaleta gratuite, uscator de par, halat de 

baie si papuci. Apartamentele sunt formate din living, dormitor si chicineta complet utilata. 

Restaurantul hotelului va propune un meniu de inspiratie mediteraneana si o atmosfera 

eleganta. Hotelul dispune si de un bar modern in cadrul caruia va puteti delecta cu bauturi 

variate. La etajul 5 al hotelului este amenajata o sala de conferinte cu o capacitate de 50 de 

locuri si dotari specifice. Hotelul are parcare proprie, oferita gratuit turistilor, in limita 

disponibilitatii.   

 

Dotari generale: 

 

- 23 de camere matrimoniale, 6 camere twin, 1 camera single, 3 apartamente 

- restaurant mediteranean, lounge bar 

- internet wireless 

- sala de conferinte 

- parcare proprie 
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Hotel Splendid Mamaia 

 

Descriere hotel Splendid Mamaia: 

 

Hotel Splendid 4 stele este amplasat pe malul Lacului Siutghiol, vis-a-vis de Hotel Pelican 

Mamaia, la 200 de metri de plaja. Construit in anul 2007, Hotel Splendid Mamaia va ofera 

dotari si facilitati moderne, confort si liniste. Hotel Splendid Mamaia dispune de 33 de camere 

duble si apartamente, orientate atat spre lac, cat si spre statiune. Hotel Splendid Mamaia mai 

cuprinde un restaurant cochet, un bar de zi, sala de conferinte si SPA.        

New Splendid Hotel & Spa (Adults only 16+) a fost inaugurat in primavara anului 2016, 

fiind o extindere a Hotelului Splendid Hotel 4 stele din Mamaia.  Camerele si apartamentele 

hotelului, mobilate modern, dispun de sistem de climatizare, televizor LCD cu canale prin 

cablu, minibar si cutie de valori. Baile elegante sunt dotate cu cada si/sau cabina de dus, 

uscator de par, articole de toaleta, papuci si halat de baie. Majoritatea camerelor au balcoane, 

unele dintre ele oferind o priveliste superba asupra Lacului Siutghiol. Centrul SPA este 

compus dintr-o piscina interioara cu zona de hidromasaj, sauna uscata, sauna umeda, dus 

emotional, fantana de gheata si o zona de relaxare; sunt disponibile si servicii de masaj, cu 

programare prealabila. Complexul dispune de o sala de conferinte cu o capacitate de 50 

locuri, complet utilata. Corpul de cazare si centrul wellness sunt destinate exclusiv adultilor si 

copiilor cu varsta mai mare de 16 ani. Restaurantul, receptia si lobbyul sunt comune cu 

Splendid Hotel 4 stele. Hotelul dispune de o parcare spatioasa, gratuita.  

 

Dotari generale: 

 

 31 camere duble, 2 

apartamente 

- restaurant, bar 

- centru SPA 

- sala de conferinte 

- parcare 
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Hotel Regal Mamaia 

 

Descriere hotel Regal Mamaia: 

 

Hotel Regal Mamaia 4 stele este amplasat in partea de nord a statiunii, pe malul lacului 

Siutghiol, in vecinatatea Hotelului Splendid. Hotelul a fost inaugurat in anul 2006 si va ofera 

conditii foarte bune de cazare, fiind clasat in categoria 4 stele. Hotel Regal Mamaia este un 

hotel de dimensiuni mici si pune la dispozitia oaspetilor sai 46 de camere si apartamente. La 

parterul hotelului se afla un restaurant cu bucatarie romaneasca si internationala, un salon 

pentru mic dejun in sistem "bufet suedez" si un bar de zi. Hotel Regal Mamaia va mai pune la 

dispozitie o sala de conferinta cu o capaciate de 40 de locuri si dotari complete. 

 

Dotari generale: 

 

16 camere matrimoniale, 12 camere twin, 2 apartamente de lux, 16 apartamente standard 

- restaurant, salon pentru mic dejun, bar de zi 

- sala de conferinte 

- parcare proprie 
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Hotel Condor Mamaia 

 

Descriere hotel Condor: 

 

Hotel Condor 4 stele este amplasat in dreptul sensului giratoriu din zona Cazino, pe partea cu 

marea. Renovat complet in ultimii ani, hotelul se incadreaza in categoria 4 stele, oferind 

servicii si facilitati specifice. Hotel Condor Mamaia va pune la dispozitie 139 de camere cu 

diferite capacitati. In interiorul hotelului se mai afla un restaurant, o sala de fitness, o sala de 

conferinte si baruri. Hotel  Condor Mamaia are sase etaje dispuse in trepte si este deservit de 

doua lifturi moderne. 

 

Dotari generale: 

 

- 125 camere twin, 6 matrimoniale, 6 single, 2 apartamente 

- restaurant, terasa, salon mic dejun, bar 

- magazin, schimb valutar 

- sala de fitness si masaj 

- sala de conferinte 

- parcare proprie 
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Hotel Hawaii Mamaia 

 

Descriere hotel Hawaii: 

 

Hotel Hawaii Mamaia 4 stele este situat in zona de nord a statiunii, pe faleza, si este 

amenajat in incinta fostului Hotel Tahiti. Inaugurat in 2013, hotelul ofera cazare in camere 

duble si apartamente confortabile, cu vedere frontala la mare. Fiecare spatiu de cazare este 

prevazut cu sistem de acces pe baza de cartela, instalatie de climatizare, TV led, internet 

wireless de mare viteza, minibar, seif, baie cu cabina de dus, uscator si telefon. Apartamentele 

sunt formate din living cu canapea extensibila si dormitor cu pat matrimonial. La parterul 

hotelului, in vecinatatea plajei, se afla restaurantul Fabaria, cu specific international, unde 

oaspetii pot servi micul dejun si celelalte mese ale zilei intr-o atmosfera relaxanta. Pe langa 

facilitatile de masa si cazare, Hotel Hawaii Mamaia dispune de parcare proprie cu acces 

controlat prin bariera, aceasta fiind gratuita in limita locurilor disponibile. Plaja se afla la 

cativa pasi, iar accesul se poate face foarte usor din hotel. Pe plaja este disponibil si un loc de 

joc pentru copii. 

 

Dotari generale: 

 

- 25 de apartamente si 5 camere duble 

- restaurant, bar si terasa 

- internet wireless 

- parcare privata 

- plaja private 
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Hotel Richmond Mamaia 

 

Descriere hotel Richmond Mamaia: 

 

Hotel Richmond 4 stele este pozitionat in vecinatatea Hotelului Tomis, la mai putin de 100 

de metri de plaja. Deschis in vara anului 2008, hotel este unul modern, oferind conditii de 

cazare foarte bune alaturi de facilitati multiple. Hotel Richmond Mamaia are un numar total 

de 47 de camere cu diferite capacitati. Pe langa facilitatile de cazare, Hotel Richmond va ofera 

posibilitate de a va relaxa in Centrul SPA propriu, de a servi preparate culinare diverse in 

cadrul restaurantului si de a beneficia de facilitati specifice organizarii diferitelor evenimente. 

 

Dotari generale: 

 

- 34 camere matrimoniale, 6 camere twin, 4 camere VIP, 3 apartamente 

- restaurant 

- centru SPA 

- sala de conferinte 

- parcare proprie 
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Hotel Del Mar Mamaia 

 

Descriere hotel Del Mar: 

 

Hotel Del Mar 4 stele este situat in sudul statiunii Mamaia, vis-a-vis de hotelurile Bavaria 

Blu si Dacia Sud. Hotelul a fost inaugurat in anul 2010, fiind o unitate de cazare moderna si 

luxoasa. Hotel Del Mar Mamaia dispune de 90 de spatii de cazare al caror decor este marcat 

de bun-gust. In cadrul hotelului veti mai gasi doua restaurante, o sala de conferinte, o sala de 

fitness si un salon de infrumusetare. Unul dintre restaurante este amplasat la ultimul etaj al 

hotelului, oferind o priveliste minunata asupra imprejurimilor. Hotel Del Mar Mamaia nu 

accepta cazarea cu animale de companie. 

 

Dotari generale: 

- 75 de camera duble, 5 camere duble de lux, 10 apartamente de lux 

- restaurant Panoramic, restaurant Del Mar, bar and lounge 

- sala de conferinte 

- sala de fitness si sauna 

- salon de infrumusetare 

- piscina interioara si exterioara 

- parcare proprie 

- plaja private 
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Hotel Gociman Mamaia 

 

Descriere hotel Gociman: 

 

Hotel Gociman 4 stele este amplasat pe malul Lacului Siutghiol, in apropierea Arenelor IDU 

si a  hotelului Laguna. Distanta pana la plaja este de aproximativ 300 de metri. Oaspetii 

hotelului au la dispozitie 22 de spatii de cazare cu diverse capacitati. In cadrul Hotel Gociman 

Mamaia mai puteti gasi un restaurant cochet, o terasa care se deschide catre lac, un bar de zi si 

o sala de conferinte cu dotari complete. 

 

Dotari generale: 

 

Toate camerele din cadrul Hotel Gociman sunt dotate cu sistem de acces pe baza de cartela, 

sistem de climatizare, mini-bar, telefon international, internet wireless, televizor/cablu tv, bai 

doatate cu cazi, halate de baie, uscator de par, aparat de ras, papuci. 

Apartamentele Junior si Prezidential sunt  format din camera matrimoniala si living cu 

canapea extensibila. 
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Hotel Laguna Mamaia 

 

Descriere Hotel Laguna: 

 

Hotel Laguna 4 stele este amplasat pe malul lacului Siutghiol, vis-a-vis de Hotel Flora, intr-o 

zona linistita si bogata in vegetatie. Hotelul a fost construit in anul 2007 si are o arhitectura 

moderna. Hotel Laguna Mamaia adaposteste 34 de spatii de cazare amenajate intr-un stil 

frumos. Pe malul lacului este amenajata o terasa-ponton cu balansoare si plante exotice. Hotel 

Laguna Mamaia isi primeste oaspetii pe durata intregului an. 

 

Dotari generale: 

- 31 camere duble, 3 apartamente 

- restaurant cu specific italian, bar, terasa 

- sala fitness, masaj, sauna 

- sala de conferinte 

- parcare 
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Hotel On Plonge Junior Mamaia 

 

Descriere hotel On Plonge Junior: 

 

Situat în Mamaia, pe malul Lacului Siutghiol și la 300 de metri de plajă, Hotelul On Plonge 

Junior oferă un restaurant cu bar și terasă în aer liber, precum și acces WiFi gratuit. 

Telecabina din Mamaia este la 50 de metri de proprietate. Fiecare cameră are aer condiționat, 

balcon, televizor cu ecran plat cu canale prin cablu, minibar și cutie de valori. Baia privată 

include duș sau cadă, precum și uscător de păr, articole de toaletă gratuite, papuci și halate de 

baie. Este disponibil room service. Hotelul On Plonge Junior are o recepție deschisă non-stop, 

o terasă orientată spre lac, precum și locuri de parcare private gratuite. Parcul Aqua Magic 

este la doar 50 de metri de hotel, iar Teatrul de Vară din Mamaia se află la 300 de metri. 

 

Dotari generale: 

-Camere duble si apartamente 

-Restaurant 

-Terasa cu priveliste spre lac 

-Loc de joaca pentru copii 

-Parcare 

-Bar 
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Hotel Savoy Mamaia 

 

Descriere hotel Savoy: 

 

Hotel Best Western Savoy 4 stele este unul dintre cele mai nordice hoteluri ale statiunii, 

fiind situat aproape de iesire catre orasul Navodari. Hotel Best Western Savoy Mamaia este 

amplasat la mai putin de 20 de metri de plaja cu nisip fin. Cele 131 de camere duble si 

apartamente din cadrul Hotel Best Western Savoy Mamaia sunt spatioase si au vedere catre 

mare. Hotel Savoy Mamaia mai cuprinde baruri, un restaurant cu o capacitate de 400 de locuri 

si o piscina exterioara cu circuit inchis. Hotel Savoy Mamaia este ideal atat pentru turismul de 

vacanta, cat si pentru cel de afaceri. 

 

Dotari generale: 

 

- 131 de camere duble si apartamente 

- restaurant, terasa, baruri 

- piscina cu circuit inchis pentru adulti si copii, sezlonguri si umbrele 

- 3 spatii de joaca pentru copii supravegheate 

- sali de conferinte, parcare gratuita 
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Hotel Flora Mamaia 

 

Descriere hotel Flora: 

 

Hotel Flora Mamaia 3 stele este situat in centrul statiunii Mamaia, pe faleza, intre cele doua 

zone de interes ale statiunii – Satul de Vacanta si Cazinoul, si la doar 300 de metri de Aqua 

Magic si Telegondola. Este construit perpendicular pe tarmul marii si astfel turistii se pot 

bucura de o priveliste laterala la mare sau lac din toate camerele. In plus, Hotel Flora dispune 

de cate un balcon spatios cu vedere frontala la mare la fiecare etaj, cu acces pentru toti. 

Hotel Flora a fost renovat integral in anul 2011 si tot atunci a fost reclasificat la 3***. In 

prezent, spatiile din interiorul hotelului sunt amenajate modern, in culori calde si odihnitoare. 

le. Hotel Flora este deschis tot timpul anului si asigura, pe langa facilitatile de cazare si masa, 

facilitati pentru organizarea diferitelor evenimente: sali de conferinte cu o capacitate de pana 

la 200 de locuri dotate modern (video-proiector, flip-chart, sistem de sonorizare, ecrane de 

proiectie, aer conditionat si internet wireless). 

 

Dotari generale: 

- 280 de camere duble, 26 apartamente 

- restaurant Flora cu autoservire, restaurant Casa Flora a la carte, terasa, bar 

- gradina amenajata 

- piscina (acces gratuit) 

- loc de joaca pentru copii 

- sala de conferinte 

- magazin si stand de presa 

- parcare gratuita (in limita locurilor disponibile) 
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Hotel Mercur Minerva Mamaia 

 

Descriere hotel Mercur Minerva: 

 

Hotel Mercur Minerva Family Club Mamaia este amplasat pe faleza statiunii, in zona de 

nord, la aproximativ 50 de metri de plaja. Complexul este format din Hotel Mercur 3*, Hotel 

Minerva 3* si Vila Maia 4*, dar si din zone de agrement, terase si plaja privata. Complexul 

hotelier Mercur Minerva Mamaia este ideal pentru familiile cu copii si se remarca prin 

pachetele de Demipensiune si All Inclusive. Restaurantul hotelului dispune de un salon cu 

capacitatea de 200 de locuri si terase acoperite cu capacitatea de 400 de locuri, unde sunt 

organizate in fiecare seara programe artistice. Complexul dispune de piscine, pool bar, plaja 

privata cu bar si pizzerie, locuri de joaca atat in interior, cat si in curtea complexului si pe 

plaja, echipa de animatie, terenuri de sport, spatii exterioare destinate relaxarii, sala de fitness. 

De remarcat este Clubul pentru copii MeMi care propune o multitudine de activitati educative 

si distractie.  

 

Dotari generale: 

- 280 de camere duble standard si family, 12 apartamente si 6 garsoniere 

- restaurant si terase acoperite (600 de locuri) 

- plaja privata cu sezlonguri si umbrele 

- 2 piscine cu sezlonguri 

- pizzerie pe plaja, beach bar si pool bar 

- 3 locuri de joaca pentru copii, club pentru copii MeMi 

- programe de animatie pentru copii si adulti 

- 2 terenuri de tenis, 1 teren de 

baschet/fotbal, 1 teren de volei 

- internet wireless gratuit, sala de fitness 

- camera pentru bagaje, seif la receptie 

- parcare proprie (in limita locurilor 

disponibile) 
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Hotel Dorna Mamaia 

Descriere hotel Dorna: 

 

Hotel Dorna Mamaia 3 stele este pozitionat in imediata apropiere a plajei din nordul 

statiunii. Inconjurat de vegetatie, hotelul va ofera conditii bune de petrecere a vacantei pe 

litoralul romanesc. Hotel Dorna Mamaia este construit pe 3 etaje si cuprinde 145 de camere 

duble, o parte dintre ele avand vedere catre mare, iar restul fiind orientate spre lac. Hotelul va 

pune la dispozitie restaurant, piscina, loc de joaca pentru copii, bar, gradina si parcare. 

 

Dotari generale: 

 

-145 camere duble standard sau comunicante 

-Restaurant, terasa, bar de zi  cu servicii all inclusive 

-Piscina cu bar pentru adulti si piscina pentru copii 

-Plaja privata amenajata cu sezlonguri si umbrele 

-Loc de joaca pentru copii, gradina 

-Sala fitnes, sala conferinte 

-Parcare pazita 
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Hotel Majestic Mamaia 

Descriere hotel Majestic: 

Hotel Majestic Mamaia este pozitionat in nordul statiunii, in vecinatatea hotelului Rex, la 

aproximativ 25 de metri de plaja. Pe langa facilitatile de cazare, hotelul dispune de spatii de 

restaurante cu diverse specificuri, scena pentru spectacole, piscine, loc de joaca pentru copii si 

club de desen pentru cei mici. Hotelul are 241 de camere duble, 13 apartamente si 8 

garsoniere. Toate spatiile de cazare sunt dotate cu TV, telefon, minibar, aer conditionat si baie 

cu dus. Hotel Majestic Mamaia dispune de trei restaurante in care oaspetii pot servi masa: 

restaurantul Majestic, restaurantul cu specific pescaresc si restaurantul "Protap". Terasele 

restaurantelor sunt amenajate in gradina bogata in vegetatie a complexului. Hotel Majestic 

Mamaia dispune de doua piscine exterioare, una pentru adulti si cealalta pentru copii. Echipa 

de animatori a complexului organizeaza zilnic activitati distractive in zona piscinelor. In 

curtea hotelului exista un loc de joaca amenajat cu saltele, leagane si tobogane, iar in holul 

hotelului sunt organizate activitati de pictura si desen. In fiecare seara pe terasa restaurantului 

Majestic se desfasoara programe artistice. Hotelul mai dispune de parcare proprie gratuita, in 

limita locurilor disponibile.   

 

Dotari generale: 

 

- 241 camere duble, 13 apartamente, 8 garsoniere. 

- 3 restaurante si terase 

- piscina pentru adulti, piscina pentru copii 

- echipa de animatie, loc de joaca pentru copii 

- club de desen Happy Colors 

- sala de fitness, sauna, masaj 

- jocuri: rummy, table, sah 

- parcare proprie 

- lifturi 

- cutie de valori la receptie, camera de bagaje 

- internet wi-fi gratuit in tot hotelul  
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Hotel Perla Mamaia 

Descriere hotel Perla: 

 

Hotel Perla Mamaia 3 stele este amplasat in zona de sud a statiunii Mamaia, la 100 de metri 

de Aqua Magic, Satul de Vacanta si Telegondola. Distanta pana la plaja este de aproximativ 

150 de metri. La Delfinariul din Constanta se poate ajunge inclusiv pe jos, facand o plimbare 

placuta de 30 de minute. Tot in apropiere se afla Parcul Tabacariei, un loc placut pentru 

plimbari, servirea mesei sau joaca. Hotel Perla se invecineaza cu hotelurile Aurora, Del Mar si 

Select si face parte din acelasi grup hotelier cu hotelurile Majestic din Mamaia, Olimp si 

Jupiter. Hotel Perla are 12 etaje si este deservit de lift. Camerele nu au balcon, insa 

majoritatea ofera de la fereastra o priveliste frumoasa spre statiune sau spre mare. Hotel Perla 

pune la dispozitia turistilor sai piscina pentru adulti si piscina pentru copii, cu acces gratuit. 

Spatiul din jurul piscinei este amenajat cu sezlonguri si umbrele. Lobby-ul hotelului Perla este 

amenajat cu bar, canapele, fotolii si masute. Aici, turistii isi pot servi cafeaua de dimineata sau 

pot savura diferite bauturi racoritoare si alcoolice. 

 

Dotari generale:  

 

-175 camere duble, 11 camere triple, 32 apartamente 

-Restaurant 

-Bar 

-Terasa 

-Piscina pentru adulti si 

copii 

-Parcare gratuita 

-Sala de conferinte 
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Hotel Central Mamaia 

Descriere hotel Central: 

 

Hotel Central Mamaia este amplasat in partea nordica a statiunii, la aproximativ 50 de metri 

de plaja. Hotelul ofera cazare in cele 119 camere duble de care dispune. Spatiile de cazare 

sunt dotate cu aer conditionat, TV LED cu televiziune prin cablu, internet wireless, minibar, 

telefon international, baie cu dus si balcon. Restaurantul, cu o capacitate de 100 persoane in 

salon si 240 de persoane pe terasa, ofera un meniu cu specialitati romanesti si internationale. 

Pentru relaxare si distractie, turistii au la dispozitie piscina hotelului, potrivita atat pentru 

adulti, cat si pentru copii. In zona piscinei este amenajata o terasa-restaurant unde va puteti 

delecta, printre altele, cu mancaruri pe baza de peste si fructe de mare. In fiecare seara pe 

terasa sunt organizate programe artistice cu muzica live. Hotelul este prevazut cu loc de joaca 

pentru copii, amenajat pe spatiul verde dintre hotel si faleza. Hotel Central dispune de parcare 

proprie, in limita locurilor disponbile. 

 

Dotari generale: 

 

- 119 camere duble 

- restaurant cu terasa, terasa la piscina 

- bar in lobby, bar la piscina 

- loc de joaca pentru copii 

- plaja privata 

- internet wireless 

- salon de masaj 

- parcare gratuita (30 locuri) 

- parcare contra cost (150 

locuri) 

- sala de conferinte (60 locuri) 
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Hotel Victoia Mamaia 

 

Descriere hotel Victoria: 

 

Hotel Victoria Mamaia 3 stele este situat in zona centrala a statiunii Mamaia si se bucura de 

o pozitie privilegiata fata de principalele atractii turistice din zona - 5 minute de Cazino, 50 de 

metri de pasarela de promendada si 500 de metri de Aqua Magic si Satul de Vacanta. Hotel 

Victoria Mamaia beneficiaza de 330 de spatii de cazare: 322 de camere duble si 8 apartamente 

dispuse pe 9 etaje. Datorita faptului ca hotelul este dispus perpendicular pe tarm, toate 

camerele au vedere laterala catre mare, cu exceptia celor de la etajul 1. Toate spatiile de 

cazare sunt prevazute cu balcon, mai putin cele de la parter si etajul 1, unde camerele sunt mai 

spatioase. Hotel Victoria Mamaia pune la dispozitia turistilor doua restaurante, unul cu 

specific italian, iar altul cu specific romanesc si international. In incinta hotelului este 

amenajat un bar de zi cu masa de biliard. Hotelul dispune de parcare proprie, gratuita in limita 

disponibilitatii.   

 

Dotari generale: 

- 322 camere duble si 8 apartamente 

- restaurant Victoria (500 locuri) 

- restaurant Locanda Azzura (100 locuri) 

- terasa (100 locuri) 

- bar de zi cu masa de biliard 

- 2 locuri de joaca pentru copii 

- plaja privata 

- terenuri de sport pe plaja 

- sala de conferinte 

- internet wireless la receptie 

- salon cosmetica, schimb valutar 

- camera pentru bagaje 

- parcare gratuita in limita 

disponibilitatii 

 



CONSTANȚA

149 

Hotel Astoria Mamaia 

 

Descriere hotel Astoria: 

 

Hotel Astoria 3 stele este situat in centrul statiunii, langa Hotel Riviera si Hotel Iaki, la 

cateva minute de mers pe jos de zona Cazino. Renovat in anul 2005, hotelul va ofera conditii 

bune de cazare, conforme cu clasarea sa in categoria 3 stele. Hotel Astoria Mamaia va pune la 

dispozitie 197  de camere duble si apartamente cu mobilier nou. Hotelul mai dispune de 

restaurant, braserie, bar si parcare. 

 

Dotari generale: 

 

- 193 camere duble, 4 apartamente 

- restaurant, braserie, bar 

- parcare proprie 
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Hotel Tomis Mamaia 

 

Descriere hotel Mamaia: 

 

Hotel Tomis Mamaia este amplasat in zona centrala a statiunii, la aproximativ 100 de metri 

de plaja. Hotelul a fost renovat complet in anul 2005 si se numara printre hotelurile preferate 

de turistii care aleg sa isi petreaca vacanta pe litoralul romanesc. Hotel Tomis Mamaia va 

pune la dispozitie camere duble cu 2 paturi sau pat matrimonial si camere triple. Spatiile de 

cazare sunt amenajate cu mobilier modern si sunt dotate cu aer conditionat, acces la internet 

wireless, telefon, televizor LCD, minibar, sistem de acces pe baza de cartela, baie cu dus, 

uscator de par, halate de baie si balcon. Restaurantul hotelului are o capacitate de 150 de 

locuri. Terasa care apartine restaurantului are o capacitate de 200 de locuri si va ofera o 

excelenta vedere frontala la mare. Intre hotel si faleza, pe spatiul verde, este amenajat un loc 

de joaca pentru copii. Hotelul are plaja privata moderna, prevazuta cu sezlonguri, umbrele si 

dusuri. Pe plaja exits si un beach bar cu terasa unde va puteti relaxa intre sesiunile de bronzat. 

Parcarea hotelului are o capacitate de 100 de locuri si este gratuita, in limita locurilor 

disponibile.  

 

Dotari generale: 

 

- 173 camere duble, 13 camere triple 

- restaurant, terasa cu vedere la mare 

- loc de joaca pentru copii 

- plaja privata, beach bar 

- internet wireless 

- 2 sali de conferinta (50 locuri 

fiecare) 

- parcare 
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Hotel Oxford Mamaia 

Descriere hotel Oxford: 

 

Hotel Oxford Mamaia 3 stele este amplasat in dreptul sensului giratoriu de intrare in statiune 

dinspre Centura Constanta, langa Satul de Vacanta. Hotelul este construit pe 4 etaje si ofera 

un total de 102 camere duble si apartamente cu un design placut. Hotel Oxford Mamaia 

dispune de un restaurant incapator, sali de conferinta, lobby bar si sali de masaj. Pentru 

distractie si petrecerea timpului liber, hotelul va pune la dispozitie disco-club, night-club, sala 

de biliard si terenuri de sport. Hotel Oxford Mamaia se afla la mai putin de 5 minute de plaja, 

Aqua Magic si Telegondola. 

 

 Dotari generale: 

 

-96 de camere duble, 6 apartamente 

-Restaurant, lobby-bar 

-Lift, sali de conferinta 

-Rampa acces persoane cu disabilitati 

-Parcare gratuit 
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Hotel Sulina Mamaia 

 

Descriere hotel Sulina: 

 

Hotel Sulina Mamaia 3 stele se invecineaza cu hotelul Flora, fiind amplasat in zona centrala 

a statiunii, la 5 minute de Cazino, o zona excelenta pentru promenada, plaja si relaxare. 

Hotelul a fost renovat si modernizat in ultimii ani, oferind conditii de cazare bune la standard 

de 3 stele. Hotel Sulina Mamaia va pune la dispozitie 135 de camere duble si matrimoniale 

prevazute cu mobilier nou, televizor si minibar. Restaurantul hotelului are o capacitate de 100 

de locuri si este prevazut cu o terasa in aer liber, orientata catre mare. Hotel Sulina a fost 

reclasificat la 3 stele in 2013 si intampina oaspetii cu imbunatatiri: aer conditionat, TV LCD, 

perdele si covorase noi. 

 

Dotari generale: 

 

- 62 camere twin, 63 camere matrimoniale, 9 apartamente 

- restaurant, terasa, bar de zi 

- parcare cu plata 
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Hotel Lido Mamaia 

 

Descriere hotel Lido:  

 

Hotel Lido Mamaia 3 stele este amplasat in zona de nord a statiunii, in vecinatatea 

hotelurilor Amiral, Comandor si Orfeu. Renovat partial, Hotel Lido Mamaia ofera conditii de 

cazare foarte bune in camere spatioase si luminoase. Datorita pozitionarii hotelului, o parte 

din spatiile de cazare au vedere catre mare si o parte catre Lacul Siutghiol. Hotel Lido 

Mamaia mai dispune de restaurant, bar, parcare, sala de conferinte si internet wireless. 

 

Dotari generale: 

 

- 114 camere duble, 11 garsoniere, 4 apartamente 

- restaurant, bar, terasa 

- sala de conferinte 

- jocuri electronice, internet wireless in holul hotelului, seif 

- schimb valutar, plata prin intermediul cartilor de credit 

- parcare privata 
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Hotel Caraiman-Voila Mamaia 

Descriere hotel Caraiman: 

 

Hotel Caraiman-Voila 3 stele este cea mai nordica unitate de cazare din statiune, fiind situat 

chiar la iesirea catre orasul Navodari, pe malul lacului Siutghiol. Inconjurat de un spatiu verde 

bogat, Hotel Caraiman-Voila Mamaia pune la dispozitie camere duble renovate dotate cu 

mobilier modern, aer conditionat (posibilitate doar de racire), televizor si minibar. Oaspetii 

hotelului au la dispozitie un restaurant cu linie de autoservire, loc de joaca pentru copii si 

parcare. 

 

Dotari generale: 

 

- 300 camere duble 

- 2 restaurante, 2 baruri 

- schimb valutar, camera pentru bagaje 

- loc de joaca pentru copii 

- parcare 

- piscina 

- 11 sali de conferinta (300 locuri/sala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hot

el 
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Siret Mamaia 

 

Descriere hotel Siret: 

 

Hotel Siret Mamaia este amplasat in nordul statiunii, la aproximativ 50 de metri de plaja, in 

vecinatatea hotelurilor Bicaz si Vega. Hotelul pune la dispozitia turistilor 144 de camere 

duble, renovate in 2013. Hotel Siret Mamaia are un restaurant modern, cu o capacitate de 400 

de locuri, care serveste preparate romanesti si internationale in sistem bufet si a la carte. 

Turistii au acces la internet wireless in spatiile comune si in camere. Hotel Siret Mamaia 

permite cazarea cu animale de companie contra unei taxe care se achita la receptie. 

 

Dotari generale: 

 

- 69 camere duble Corp A, 75 camere duble Corp B. 

- Restaurant (400 locuri) 

- Bar 

- Terasa 

- Internet wireless 

- Terasa  
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Hotel Ten Victory Mamaia 

 

Descriere hotel Ten Victory: 

 

Hotel Ten Mamaia (fostul Hotel Victory) 3 stele este amplasat pe plaja dintre Cazino si 

Hotelul Iaki, in dreptul hotelului Patria. Hotelul este deschis tot timpul anului si ofera servicii 

de cazare si servicii de masa in restaurant, terasa si pizzerie. Hotel Ten Mamaia va pune la 

dispozitie camere duble si apartamente care ofera vedere atat spre mare, cat si spre promenada 

statiunii. Hotelul a fost renovat integral in anul 2012 si va ofera conditii bune de petrecere a 

unei vacante pe litoral. Plaja din dreptul Hotel Ten Mamaia este amenajata cu sezlonguri si 

umbrele. 

 

Dotari generale: 

- 20 de camere duble, 2 apartamente 

- restaurant, terasa, pizzerie, grill-barbeque 

- berarie, bar de zi, beach bar 
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Hotel Dacia Sud Mamaia 

Descriere hotel Dacia Sud: 

 

Hotel Dacia Sud 3 stele este situat la intrarea in statiune dinspre Delfinariu, la cativa pasi de 

malul marii, alaturi de Hotel Bavaria Blu. Deschis pe durata intregului an, Hotel Dacia Sud 

Mamaia isi primeste oaspetii in cele 150 de camere si garsoniere modernizate. Masa poate fi 

servita in salonul restaurantului, renovat complet in 2012, sau pe terasa orientata catre 

mare.  Pe langa facilitatile mentionate mai sus, Hotel Dacia Sud Mamaia mai dispune de sala 

de fitness, salon de infrumusetare, sala de conferinte, spalatorie-curatatorie, parcare proprie si 

facilitati pentru persoanele cu handicap. 

 

Dotari generale: 

- 70 de camere cu pat dublu, 58 de camere cu doua paturi, 20 de camere cu pat matrimonial,2 

garsoniere 

- restaurant, terasa, bar 

- sala de fitness, salon de masaj si infrumusetare 

- sala de conferinte cu dotari complete 

- rampa de acces pentru persoane cu handicap 

- parcare (contra cost) 
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Hotel Orfeu Mamaia 

Descriere hotel Orfeu: 

 

Hotel Orfeu Mamaia 3 stele este situat in zona de nord a statiunii si face parte dintr-un 

complex turistic cunoscut, alaturi de hotelurile Amiral si Comandor cu care imparte mai multe 

facilitati: piscina, sala de internet, sala de biliard, locul de joaca pentru copii. Hotelul Orfeu 

Mamaia va ofera 99 de camere duble si apartamente, majoritatea avand vedere spre mare. 

Modernizat complet, hotelul ofera conditii de cazare bune tuturor celor isi doresc o vacanta pe 

litoral. 

 

Dotari generale: 

- 99 camere duble 

- restaurant, terasa, bar de zi 

- piscina 

- sala de conferinte, sala de fitness, sala de internet 

- parcare 
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Hotel Marie Mamaia 

Descriere hotel Marie: 

 

Hotel Marie 3 stele din Mamaia este un hotel renovat integral in anul 2014 (fostul Hotel 

Midia), ce ofera oaspetilor sai spatii amenajate modern si confortabil, la doar cativa metri de 

plaja. 

Hotel Marie este situat in centrul statiunii, la cateva minute de zona Cazinoului, si astfel 

accesul catre principalele atractii ale statiunii se face foarte usor, prin scurte plimbari pe jos. 

Hotel Marie ofera, pe langa spatiile de cazare, un bar cu terasa, unde se pot servi bauturi 

racoritoare in zilele toride de vara. 

 

Dotari generale: 

 

- 64 de  camere duble, triple si apartamente 

- bar si terasa 
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Hotel Alcor Mamaia 

 

Descriere hotel Alcor: 

 

Hotelul Alcor Mamaia 3 stele este amplasat in partea de nord a statiunii, chiar pe plaja, in 

vecinatatea hotelului Vega. Spatiile de cazare au fost renovate in 2015 si sunt dotate cu aer 

conditionat, draperii , baie cu cada si instalatii sanitare, TV si balcon. O parte din camere 

dispun de aer conditionat.Masa poate fi servita in restaurantul hotelului sau pe terasa cu 

vedere frontala la mare.  Pe terasa exista si un bar unde va puteti relaxa in serile de vara. Hotel 

Alcor Mamaia dispune de plaja privata proprie, amenajata cu sezlonguri si umbrele. In lobby, 

pe terasa si pe plaja puteti beneficia gratuit de conexiune la internet wireless. Hotel Alcor 

Mamaia are parcare proprie de care puteti beneficia gratuit, in limita locurilor disponibile.  

 

Dotari generale: 

- camere duble, camere triple, apartamente 

- restaurant, terasa cu vedere la mare, bar pe terasa 

- internet wireless, tenis de masa 

- plaja privata 

- parcare proprie 

- sala de conferinte 

- loc de joaca pentru copii 
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Hotel Dunarea Mamaia 

Descriere hotel Mamaia: 

 

Hotel Dunarea Mamaia 3 stele este situat in zona  sud a statiunii, la cativa pasi de tarmul 

marii, langa parcul acvatic Aqua Magic si hotel Aurora. Hotelul a fost renovat si reclasificat la 

3 stele in toamna anului 2013. Cele 125 de camere duble si 10 apartamente ale hotelului sunt 

dotate cu aer conditionat, televizor, minibar, sistem de acces pe baza de cartela, balcon, baie 

renovata si mobilier nou. In zona receptiei este amenajat un bar de zi unde turistii pot savura 

diverse bauturi si pot beneficia de conexiune la internet wireless. Hotel Dunarea Mamaia nu 

dispune de restaurant propriu, insa masa poate fi servita in sistem bonuri valorice in cadrul 

restaurantelor Aurora si Azur, aflate in vecinatate.    

 

Dotari generale: 

 

- 125 de camere duble, 10 apartamente 

- bar de zi 

- internet wireless 

- parcare 
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Hotel Florida Mamaia 

 

Descriere hotel Florida: 

 

Hotelul Florida Mamaia 3 stele este amplasat in apropiere de zona Cazino, pe malul Lacului 

Siutghiol, vis-a-vis de Hotel Flora. Hotelul si-a deschis portile in anul 2006 si ofera tuturor 

oaspetilor conditii de cazare bune. Hotel Florida Mamaia este contruit pe 4 etaje si va pune la 

dispozitie 88 de camere si apartamente orientate atat spre lac, cat si spre statiune. Pe langa 

spatiile de cazare, hotelul mai include un restaurant, bar, centru de relaxare si parcare. Hotelul 

se adreseaza si turistilor din segmentul business, punandu-le la dispozitie un centru de afaceri 

bine organizat. 

 

Dotari generale: 

-57 camere matrimoniale, 24 camere twin, 6 apartamente, 1 apartament prezidential 

-Restaurant (120 de locuri), bar de zi, terasa 

-2 sali de conferinte cu dotari complete (20 si 80 de locuri) 

-Sala masaj, sauna, sala de fitness, lift 

-Rampa acces persoane cu dizabilitati 

-Internet-cafe, zona pentru fumatori 

=Parcare 
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Hotel Marea Neagra Mamaia 

 

Descriere hotel Marea Neagra: 

 

Hotel Marea Neagra Mamaia 3 stele este amplasat in zona de nord a statiunii, intr-o zona 

linistita si bogata in vegetatie. Renovata in anul 2006, unitatea de cazare va ofera conditii 

bune de cazare. Hotel Marea Neagra Mamaia are 31 de camere duble si apartamente, o parte 

dintre ele avand vedere spre mare si o parte catre bulevardul care traverseaza statiunea. Hotel 

Marea Neagra Mamaia mai dispune de un restaurant cu doua saloane, terasa si bar. 

 

Dotari generale: 

 

- 24 camere duble, 3 camere triple, 14 apartamente 

- restaurant Marea Neagra, bar, terasa 
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Hotel Hefaitos Mamaia 

 

Descriere hotel Hafeitos: 

 

Hotel Hefaistos 3 stele se afla situat in centrul statiunii Mamaia, in zona Cazinoului, la doar 

cativa metri de plaja. Accesul la principalele atractii turistice ale statiunii se face foarte usor, 

prin scurte plimbari placute pe faleza statiunii – la doar 1 minut de mers pe jos de Cazino cu 

zona de magazine, restaurante si terase, la 5 minute de mers pe jos de Aquamagic  si 10 

minute de Satul de Vacanta. Hotel Hefaistos 3 stele este un hotel micut, cu 4 nivele, deservit 

de lift si pune la dispozitia turistilor 50 de camere duble. 

 

Dotari generale: 

 

- 50 camere duble 

- sala de conferinte cu 150 locuri 

- salon pentru mic-dejun 

- parcare 
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Hotel Riviera Mamaia 

 

Descriere hotel Riviera: 

Hotel Riviera Mamaia 3 stele este amplasat in centrul statiunii, la 20 de metri de plaja, in 

vecinatatea Hotelului Iaki. Hotelul se inalta pe 14 nivele si a fost renovat complet in anul 

2015. Datorita amplasarii, camerele hotelului au vedere laterala sau frontala la mare, la Lacul 

Siutghiol si asupra statiunii Mamaia. Hotel Riviera Mamaia dispune de aproximativ 460 

locuri de cazare in camere duble si camere studio. Pentru servirea mesei, hotelul pune la 

dispozitia turistilor un restaurant cu o capacitate de 350 de locuri. Restaurantul este completat 

de o terasa exterioara cu o capacitate de 200 de locuri. Hotel Riviera Mamaia are parcare 

proprie si este gratuita in limita locurilor disponibile pentru turistii hotelului.  

 

Dotari generale:   

- camere duble si camere studio. 

- restaurant, terasa, bar-de-zi. 

- internet wireless in spatiile publice. 

- bussiness center. 

- loc de joaca pentru copii (contra cost). 

- parcare (in limita disponibilitatii). 

- seifuri pozitionate in zona receptiei. 

- 3 sali de conferinta situate la etajul 14, cu vedere panoramica 

. 
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Hotel Blue Beach  Mamaia 

Descriere hotel Blue Beach: 

Complexul de apartamente Blue Beach Studios 3 stele este situat pe malul marii si se 

adreseaza in special cuplurilor sau familiilor cu copii, care doresc sa petreaca la malul marii 

un sejur relaxant, linistit si in deplina siguranta. In acest sens, in cadrul complexului paza este 

asigurata non stop, atat prin monitoarizare video cat si prin paza umana. Hotelul Blue Beach 

este alcatuit din doua vile cochete cu doua nivele, terasa, plaja, parcare, loc de joaca pentru 

copii, spatiu verde. La mica distanta de complex sunt deschise doua restaurante, Ipa Nera 

(specific brazilian) si Amsters (specific pescaresc). 

 

Dotari generale: 

-Apartamentele de la parter sunt dotate cu dormitor cu pat matrimonial, living cu canapea 

extensibila pentru 1 adult sau 2 copii, acces terasa. Ocuparea maxima in aceste apartamente 

este de 3 adulti sau 2 adulti si 2 copii. Nu se poate instala pat pliant. 

-Apartamentele de la etaje sunt dotate cu dormitor cu pat matrimonial, living cu canapea 

extensibila pentru 2 adulti, balcon. 

Ocuparea maxima este de 4 adulti, optional se poate suplimenta cu un pat pliant. 

Bucataria are plita electrica, hota, frigider, chiuveta, vesela si tacamuri. Baia are cabina cu 

dus. 

-Alte dotari: aer conditionat, televizor LCD, internet Wireless, balcon (pentru apartamentele 

de la etaj), acces terasa si plaja pentru apartamentele de la parter. 
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Hotel Albastros Mamaia 

Descriere hotel Albatros: 

 

Hotel Albatros 3 stele este amplasat in apropiere de zona Cazino, in vecinatatea Hotelului 

Condor, la cativa pasi de plaja. Deschis pe durata intregului an, hotelul va ofera conditii de 

cazare bune in cele 43 de camere si apartamente pe care le detine. Restaurantul hotelului are o 

capacitate de 100 de locuri si serveste preparate romanesti si internationale. Pe langa 

facilitatile de masa si cazare, Hotel Albatros Mamaia va mai pune la dispozitie o terasa, un 

bar, pizzerie si parcare proprie. 

 

Dotari generale: 

- 33 camere duble, 5 apartamente, 5 camere single 

- restaurant, bar, terasa, pizzerie 

- gradina interioara 

- sala de conferinte 

- parcare 
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Hotel Elegance Mamaia 

Descriere hotel Elegance: 

 

Hotel Elegance Mamaia 3 stele este situat in zona sudica a statiunii, in vecinatatea Club 

Melody, la cativa pasi de plaja. Hotelul este deschis pe durata intregului an si va ofera 29 de 

camere duble, mobilate cu mobilier nou si dotate cu aer conditionat. Barul din incinta Hotel 

Elegance Mamaia va sta la dispozitie cu cocktail-uri, bauturi acloolice, cafea si bauturi 

racoritoare. 

 

Dotari generale: 

 

- 14 camere twin, 15 camere matrimoniale 

- bar de zi 

- parcare proprie 

 

 



CONSTANȚA

169 

 

Hotel Pelican Mamaia 

 

Descriere hotel Pelican: 

 

Hotel Pelican Mamaia 3 stele este situat in partea de nord a statiunii, in vecinatatea 

Hotelului Golden Tulip, la cativa metri de plaja cu nisip fin. Unitatea de cazare face parte din 

complexul turistic Palas-Pelican, alaturi de hotelul vecin, Palas, cu care imparte restaurantul, 

aflat in corpul care face legatura dintre cele doua hoteluri. Hotel Pelican Mamaia va pune la 

dispozitie 175 de camere duble. Hotelul va mai ofera un restaurant, un salon pentru mic dejun, 

piscina si parcare. Hotel Pelican Mamaia este potrivit si pentru organizarea evenimentelor 

corporate, fiind dotat cu o sala de conferinta cu dotari complete. 

 

Dotari generale: 

 

- 175 camere duble 

- restaurant, salon mic-dejun 

- lift, camera pentru bagaje, schimb valutar 

- piscina, sezlonguri si umbrele, jacuzzi 

- sala de conferinte 

- 

parc

are 
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Hotel Dona Mamaia 

Descriere hotel Dona: 

 

Hotel Dona 3 stele este pozitionat in centrul statiunii, intre hotelurile Tomis si Iaki, la cativa 

pasi de tarmul marii. Hotelul atrage atentia prin infatisarea sa rustica, data de intrebuintarea 

lemnului in constructie. In incinta Hotel Dona Mamaia se afla 35 de camere, apartamente si 

garsoniere cu dotari specifice standardelor de 3 stele. Restaurantul hotelului se inalta pe 2 

nivele, are o capacitate de 200 de locuri si se continua in exterior cu o terasa inconjurata de 

multa verdeata. 

 

Dotari generale: 

 

- 21 camere duble, 10 garsoniere, 4 apartamente 

- restaurant, bar, terasa 
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Hotel Romantic Mamaia 

 

Descriere hotel Romantic: 

 

Hotelul Romantic 3 stele a fost construit in vara anului 2010 fiind  pozitionat pe malul 

lacului Siutghiol, în zona Hotelului Scandinavia,  la 150 m de tarmul marii. Hotelul  detine 

parcare proprie, tv lcd cu satelit în camere, aer conditionat, baie proprie în fiecare camera, 

wireless si minibar. 

 

Dotari generale: 

 

- 31 camere duble si 4 apartamente 
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Hotel Agapi Mamaia 

 

Descriere hotel Agapi: 

 

Hotel Agapi 3 stele este un hotel nou, deschis in anul 2014. Este contruit direct pe plaja, intre 

hotelurile Meridian si Doina si la cateva minute de mers pe jos de Aqua Magic. Accesul catre 

plaja se face direct din hotel, fara traversarea vreunei faleze. Astfel, poate oferi oaspetilor sai 

posibilitatea admirarii marii si a freamatului plajei din majoritatea camerelor. Hotel Agapi 

este un hotel micut si cochet, cu spatii de cazare amenajate modern si confortabil. Toate 

camerele au mocheta pe jos, mobilier nou si dotari specifice hotelurilor de 3 stele – aer 

conditionat, televizor, internet, minibar. Pentru servirea mesei, Hotel Agapi are amenajat un 

restaurant. Atat hotelul cat si restaurantul sunt deschise tot timpul anului. 

 

Dotari generale: 

 

-16 camere duble si 2 apartamente 

- restaurant 

 

 



CONSTANȚA

173 

Hotel Alma Mamaia 

 

Descriere hotel Alma: 

 

Hotel Alma 3 stele este un hotel nou, deschis in anul 2013. Este situat in zona sudica a 

statiunii, langa hotel Del Mar si la doar 2 minute de mers pe jos de Satul de Vacanta sau Aqua 

Magic. 

Hotel Alma este un hotel micut, cu doar 24 de camere, fapt care asigura oaspetilor sai 

intimitate intr-o statiune atat de aglomerata cum este Mamaia. Spatiile de cazare sunt 

amenajate modern, cu mobilier nou, televizor, minibar, aer conditionat si internet. Pentru 

servirea mesei, Hotel Alma are in dotare un restaurant cu terasa. 

 

Dotari generale: 

 

- 21 camere duble, 3 camere single 

- restaurant, terasa 

- parcare 
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Hotel Patria Mamaia 

Descriere hotel Patria: 

 

Hotel Patria Mamaia 3 stele este situat in apropierea Cazinoului, doar faleza din statiune 

despartindu-l de plaja cu nisip fin a statiunii. Unitatea de cazare se invecineaza cu hotelurile 

National si Unirea, cu care formeaza un complex turistic cunoscut in statiune. Hotel Patria 

Mamaia va ofera 203 camere duble dotate cu televizor si minibar. Hotelul are in dotare 

restaurant propriu (restaurant National, care deserveste ambelor hoteluri). 

 

Dotari generale: 

 

- 203 camere duble 

- bar de zi 

- parcare 
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Hotel Bicaz Mamaia 

Descriere hotel Bicaz: 

 

Hotel Bicaz Mamaia 2 stele se invecineaza cu hotelurile Dorna, Siret, Apollo si Vega, 

amplasate in zona nordica a statiunii. Hotelul este construit la cativa pasi de plaja, 

perpendicular pe tarmul marii, cele 166 de camere duble si apartamentele sunt impartite in 

camere duble standard si camere duble cu vedere la mare, respectiv apartamente standard si 

apartamente cu vedere la mare. Hotel Bicaz Mamaia include un restaurant cu capacitatea de 

250 de locuri care se prelungeste la exterior cu o terasa inconjurata de spatiu verde. Pe langa 

facilitatile de cazare si masa, Hotel Bicaz Mamaia mai are in componenta un bar si o sala de 

conferinte. 

 

Dotari generale: 

 

- 166 camere duble si apartamente 

- restaurant, terasa, bar 

- sala de conferinte 

- parcare 
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Hotel Unirea Mamaia 

 

Descriere hotel Unirea: 

 

Hotel Unirea Mamaia 2 stele este amplasat in zona centrala a statiunii, la cativa pasi de plaja 

si de zona de promenada a Cazinoului. Impreuna cu hotelurile vecine, Patria si National, 

Hotel Unirea Mamaia formeaza un complex turistic cu traditie pe litoralul romanesc. Plaja din 

dreptul hotelului este lata, acoperita cu nisip fin si amenajata cu sezlonguri si beach-baruri. 

Hotel Unirea Mamaia are 11 etaje, este deservit de 3 lifturi, si adaposteste 176 de camere 

duble. Hotelul nu dispune de restaurant propriu, insa masa poate fi servita in restaurantul 

hotelului National, aflat la cativa pasi. 

 

Dotari generale: 

 

- 176 de camere duble 

- bar de zi 

- servicii de trezire a clientilor la 

cerere, pastrarea obiectelor de 

valoare, informatii turistice si 

culturale 

- parcare 
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Hotel Aurora Mamaia 

 

Descriere hotel Aurora: 

Hotel Aurora Mamaia 2 stele este amplasat in zona de sud a statiunii Mamaia, la cativa pasi 

de Aqua Magic, Satul de Vacanta si Telegondola. Distanta pana la plaja este de doar 25 de 

metri, fiind construit chiar pe faleza, perpendicular pe tarmul marii. Astfel, toate camerele 

hotelului Aurora au de pe balcon vedere laterala spre mare. Hotel Aurora se invecineaza cu 

hotelurile Perla, Dunarea si Neptun. Hotel Aurora a fost renovat in anul 2008, iar in prezent 

este cunoscut ca fiind unul dintre cele mai bune hoteluri de 2 stele din Statiunea Mamaia. Are 

9 etaje + parter si este deservit de trei lifturi. Pentru relaxarea turistilor, Hotel Aurora a 

inaugurat in anul 2013 o piscina moderna cu vedere spre mare, atat pentru adulti, cat si pentru 

copii, la care oaspetii hotelului au acces gratuit. Spatiul din jurul piscinei este amenajat cu 

sezlonguri (150-200 de locuri), umbrele, masute, dusuri, bar, grupuri sanitare. De la barul 

piscinei turistii pot servi bauturi racoritoare si inghetata. Piscina pentru adulti are luciul apei 

de 200 mp si o adancime variabila, de la 110 cm la 180 cm, iar cea pentru copii are luciul apei 

de 40 mp si adancime constanta de 70 cm. In zilele racoroase, apa din piscine este 

usor incalzita in mod ecologic, printr-un sistem de panouri solare. Tot pentru copii, Hotel 

Aurora are amenajat un loc de joaca in aer liber. In restaurantul hotelului Aurora se serveste 

mic-dejun sub forma de bufet suedez, iar pranzul si cina pot fi servite in sistem de autoservire 

sau „a la carte”. Restaurantul este dotata cu sistem de climatizare si se prelungeste in exterior 

cu o frumoasa terasa. 

 

Dotari generale:  

-343 camere duble 

-Restaurant, terasa 

-Bar in lobby, Bar la piscina 

-Piscina adulti, piscina copii 

-Loc de joaca pentru copii in aer 

liber 

-Internet wireless 

-Sala de conferinte 

-Parcare cu plata 
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Hotel Select Mamaia 

 

Descriere hotel Select: 

 

Hotel Select 2 stele superior Mamaia este amplasat in partea sudica a statiunii, pe faleza. 

Hotelul a fost renovat complet in 2013. In prezent, Hotel Select Mamaia va pune la dispozitie 

204 camere duble si garsoniere. Complet renovate si reamenajate, spatiile de cazare sunt 

dotate cu aer conditionat, TV LCD, cablu, minibar, baie cu dus si balcon. Turistii hotelului 

pot servi masa in restaurantul hotelului sau pe terasa de pe care pot admira marea. 

Restaurantul are o capacitate de 90 de locuri si serveste mancaruri romanesti si internationale. 

Oaspetii hotelului au posibilitatea de a-si pastra obiectele de valoare in seiful aflat la receptie. 

Hotelul dispune de parcare proprie la care turistii au acces gratuit. 

 

Dotari generale: 

- Camere duble si garsoniere 

- Restaurant, pizzerie, terasa 

- Seif la receptie 

- Parcare proprie 
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Hotel National Mamaia 

Descriere hotel National : 

 

Hotelul National Mamaia 2 stele este amplasat in zona centrala a statiunii, aproape de 

Cazino, in vecinatatea hotelurilor Patria si Unirea, cu care formeaza un complex turistic 

cunoscut. Hotel National Mamaia are 10 etaje, este deservit de 3 lifturi si cuprinde 160 de 

camere duble dotate cu aer conditionat. Restaurantul hotelului este dotat cu o linie de 

autoservire si are o capacitate de 720 de locuri. Plaja aflata la doar cativa pasi de Hotel 

National Mamaia este acoperita cu nisip fin si amenajata cu sezlonguri si umbrele. 

 

Dotari generale: 

 

- 160 de camere duble 

- restaurant, bar de zi 

- parcare 
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Hotel Venus Mamaia 

 

Descriere hotel Venus: 

 

Hotel Venus Mamaia 2 stele este amplasat in centru statiunii, in vecinatatea hotelurilor Iaki 

si Riviera. Hotelul se bucura de pozitie privilegiata datorita amplasarii sale la 50 de metri de 

plaja si 5 minute de zona Cazino. O parte dintre camerele hotelului au fost renovate in 2013, 

atunci cand au fost dotate cu mobilier nou, geamuri termopan si TV LCD. Restaurantul 

hotelului are o capacitate de 300 de locuri si este format dintr-o terasa acoperita si 2 terase 

descoperite. In spatiile publice ale hotelului turistii pot beneficia gratuita de conexiune la 

internet wireless. Pe langa facilitatile mentionate mai sus, hotelul mai dispune de bar si 

parcare proprie.  

 

Dotari generale: 

 

- camere duble standard si modernizate 

- restaurant, terasa, bar 

- parcare 

- internet wireless 
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Hotel Lotus Mamaia 

 

Descriere hotel Lotus: 

 

Hotel Lotus Mamaia 2 stele este amplasat in partea de sud a statiunii, vis-a-vis de Satul de 

Vacanta. Hotelul, langa hotelul Bavaria Blu. Pozitia hotelului reprezinta un atu pentru turistii, 

acesta aflandu-se in apropierea unor punct de interes turistic, a zonei comerciale Perla si a 

zonei de promenada a statiunii. Renovat complet, Hotel Lotus Mamaia va pune la dispozitie 

130 de camere duble si apartamente dispuse pe 4 etaje. Pe langa facilitatile de cazare, Hotel 

Lotus Mamaia dispune de bar si parcare proprie. Hotelul nu detine restaurant. 

 

Dotari generale: 

 

- 130 camere duble, apartamente 

- bar 

- parcare 
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Hotel Pescarus Mamaia 

 

Descriere hotel Pescarus: 

 

Hotel Pescarus Mamaia 2 stele este amplasat in zona sudica a statiunii, pe partea cu mare, in 

imediata vecinatate a hotelurilor Dacia Sud si Bavaria Blu si la doar cativa pasi de hotel Parc. 

Hotelul este pozitionat in apropierea unora dintre cele mai importante obiective ale statiunii si 

va ofera conditii de cazare bune. Renovat complet in anul 2006, Hotel Pescarus Mamaia va 

ofera 133 de camere duble prevazute cu dotari specifice unei unitati de 2 stele. Masa poate fi 

servita in cadrul unuia dintre restaurantele sau terasele invecinate, cu care hotelul are 

contracte de colaborare. 

 

Dotari generale: 

- 133 camere duble, 13 apartamente 

- bar 

- schimb valutar 

- parcare 
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Hotel Apollo Mamaia 

Descriere hotel Apollo: 

 

Hotel Apollo 2 stele este situat in zona de nord a statiunii Mamaia, la o distanta de 

aproximativ 70 de m de plaja statiunii, in vecinatatea hotelurilor Dorna, Bicaz, Siret si Vega. 

In aceasta zona, plaja este foarte larga, cu nisip fin si intrare lina în mare. În imediata 

apropiere a hotelului se afla terenuri de tenis si de fotbal, precum si un teren de 

minigolf, spatii de joaca amenajate pentru copii, un oficiu postal si un complex comercial cu 

magazine, restaurante si terase. Hotelul a fost recent renovat si modernizat in intregime.  

 

Dotari generale: 

 

-Hotel Apollo are 3 etaje, P+3 cu spatii de cazare  

- 112 camere duble dispuse la et. 1, 2 si 3, dintre care 50% au vedere la mare si 50% au 

vedere catre lacul Siutghiol. Hotelul a fost recent renovat si modernizat in intregime.  
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Hotel Delta Mamaia 

 

Descriere hotel Delta: 

 

Hotel Delta Mamaia 2 stele este o unitate de cazare amplasata in zona sudica a statiunii, 

aproape de parcul Aqua Magic, fiind incadrat de hotelurile Meridian si Doina. Hotelul a fost 

renovat completa in ultimii ani si cuprinde 135 de camere duble si apartamente care ofera 

conditii bune de cazare. Hotel Delta Mamaia nu are restaurant propriu, insa masa poate fi 

servita intr-unul dintre restaurantele aflate in apropiere, pe faleza. 

 

Dotari generale: 

 

- 135 camere duble, apartamente 

- bar 

- parcare 
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Hotel Piccadilly Mamaia 

Descriere hotel Piccadilly 

Hotel Piccadilly Mamaia 2 stele este amplasat pe malul lacului Siutghiol, in zona Cazinoului 

din statiune, o zona plina de atractii turistice, magazine si terase. Hotelul se afla la o distanta 

de 200 de metri de plaja si va ofera cazare in cele 192 de camere cotate la 2 stele. 

Restaurantul din cadrul Hotel Piccadilly Mamaia are o capacitate de 240 de locuri, iar terasa 

acestui poate gazdui pana la 100 de persoane, oferindu-le vedere catre lac. Pe langa facilitatile 

mentionate mai sus, Hotel Piccadilly Mamaia mai dispune de sala de conferinte cu o 

capacitate de 80 de locuri si dotari complete, bar de zi, parcare si loc de joaca pentru cei mici. 

 

Dotari generale: 

- 192 camere, 

- restaurant, bar, terasa, 

- loc de joaca pentru copii 

- scoala de Wind Surfing 

- sala de conferinte 

- parcare 
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Hotel Doina Mamaia 

Descriere hotel Doina: 

 

Hotel Doina Mamaia 2 stele este situat pe faleza din sudul statiunii, la 20 de metri de plaja si 

200 de metri de Aqua Magic, intre hotelurile Neptun si Sulina. Hotelul se inalta pe 10 etaje si 

este construit perpendicular pe tarmul marii, ceea ce asigura vedere laterala catre mare din 

fiecare camera. Hotel Doina Mamaia va ofera cazare in camere duble matrimoniale, camere 

duble twin si garsoniere. Toate spatiile de cazare sunt dotate cu televizor si cablu TV, 

minibar, baie cu dus, telefon international. O parte din camerele duble twin si toate 

garsonierele sunt prevazute cu aer conditionat. Restaurantul hotelului a fost renovat complet si 

va ofera o varietate de preparate culinare romanesti si internationale. In zona receptiei este 

amenajata o zona de relaxare si un bar. De asemenea, hotelul dispune de sala de internet, 

jocuri electronice pentru copii, mese de ping-pong si de biliard.   

 

Dotari generale: 

 

- camere twin, camere matrimoniale, garsoniere 

- restaurant, terasa, bar 

- internet WiFi gratuit in holul receptiei 

- sala de internet 

- mese de ping-pong si biliard 

- jocuri pentru copii 

- schimb valutar, 

- magazin comercial 

- parcare 
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Hotel Delfinul Mamaia 

 

Descriere hotel Delfinul: 

 

Hotelul Delfinul Mamaia 2 stele este amplasat in zona sudica, aproape de intrarea in statiune 

dinspre Delfinariu. Pentru a localiza mai usor hotelul, trebuie sa stiti ca se invecineaza cu 

hotelurile Del Mar, Bavaria Blu, Dacia Sud si este incadrat de hotelurile Lotus si Pescarus. 

Hotelul a fost imbunatatit in anul 2005 si ofera conditii de cazare specifice clasificarii la 2 

stele. Hotel Delfinul Mamaia nu este prevazut cu restaurant propriu, insa in zona exista o 

multime de terase si restaurante unde puteti servi masa. 

 

Dotari generale: 

- 139 de camere duble 

- bar 

- parcare 
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Hotel Saguna-Avangarde Mamaia 

 

Descriere hotel Saguna-Avangarde: 

Hotel Saguna-Avangarde Mamaia este amplasat in zona centrala a statiunii, pe malul 

lacului Siutghiol, in vecinatatea Hotelului Piccadilly. In imediata apropiere a hotelului se afla 

telegondola, terase, restaurante si faleza statiunii. Hotelul se afla la o distanta de 250 de metri 

de plaja. Complexul Saguna-Avangarde este format din Hotel Avangarde (2 stele) si Hotel 

Saguna (1 stea). Complexul dispune de camere duble modernizate, camere duble de 1 stea si 

apartamente modernizate. Hotel Saguna-Avangarde Mamaia a fost modernizat in anul 2013, 

iar camerele au fost dotate cu aer conditionat. Hotel Saguna Mamaia dispune de  bar si terasa 

unde va puteti relaxa pe durata intregii zile. Hotelul are loc de joaca pentru copii si parcare 

proprie. 

 

Dotari generale: 

- 30 camere 2**, 10 apartamente 2**, 90 camere 1* 

- bar de zi/bar de noapte 

- terasa 

- parcare 

- loc de joaca 
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Hotel Selema Mamaia 

Descriere hotel Selena: 

 

Hotel Selena Mamaia 2 stele este cea mai nordica unitate de cazare din statiune, fiind situat 

in vecinatatea hotelului Best Western Savoy. Hotel Selena Mamaia are iesire directa pe plaja, 

este renovat si va ofera conditii de cazare bune. Hotelul cuprinde 47 de spatii de cazare cu 

diferite capacitati si dotari. Datorita dispunerii hotelului, o parte dintre camere va ofera vedere 

spre mare.  Hotel Selena Mamaia va mai ofera restaurant si grill cu terasa, piscina exterioara 

incalzia si parcare gratuita. 

 

Dotari generale: 

 

- 26 camere duble de categoria 2 stele, 16 camere duble de categoria 3 stele, 5 apartamente 

- restaurant, terasa, bar 

- piscina exterioara incalzita, sezlonguri si umbrele 

- parcare gratuita 
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Hotel Complex Mamaia Histria Mamaia 

 

Descriere hotel Complex Mamaia Histria: 

 

Complexul Mamaia Histria este fost hotel si in prezent inchiriaza camere cu TVA-ul de 24% 

inclus in pret si nu cu TVA-ul de 9% in regim hotelier (turistic). Este situat in centrul statiunii 

Mamaia langa plaja. Toate camerele au vedere partiala la mare, complexul fiind situat 

perpendicular cu marea. Accesul cu animale este permis si nu se percepe taxa. Camerele sunt 

de mai multe modele si diferite preturi in functie de dotari. Preturile sunt pe camera si nu pe 

persoana. Nu percepem taxa de rezervare, plata se face la receptie in ziua sosirii dupa 

vizionarea camerei. Rezervarile nu se fac telefonic, ci pe mail-ul complexului 

complexmamaiahistria@yahoo.com sau folosind formularul de rezervari. De asemeni va 

rugam specificati o adresa de e-mail pentru confirmarea rezervarii. 

 

Dotari generale: 

 

Pat dublu/2 paturi, baie proprie cu cada, TV, minibar, balcon. Accesul in camera se face din 

exterior de pe terasa. 
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Hotel Ovidiu Mamaia 

 

Descriere hotel Ovidiu: 

 

Hotelul Ovidiu Mamaia este amplasat in sudul statiunii, intre hotelurile Flora si Victoria, 

vis-a-vis de terenurile IDU. Situat intr-o zona bogata in obiective de interes turistic, Hotel 

Ovidiu Mamaia va ofera conditii de cazare bune, specifice clasificarii la 2 stele. Hotelul 

cuprinde 169 de camere cu diferite capacitati. Hotel Ovidiu Mamaia include si un restaurant 

cu o capacitate de 350 de locuri, un bar si o terasa cu capacitate de 40 de locuri. 

 

Dotari generale: 

- 169 camere duble si triple 

- restaurant, terasa, bar 

- internet wireless in zonele publice, camera pentru bagaje, incalzire centrala, zona pentru 

fumatori 

- parcare gratuita in limita locurilor disponibile 
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Hotel Arena Regia Hotel & Spa Mamaia Nord 

 

Descriere hotel Arena Regia Hotel & Spa: 

Arena Regia Hotel & Spa se află în stațiunea litorală Mamaia, la 6 km de centrul orașului. 

Acest hotel luxos de 5 stele oferă camere somptuos decorate și o piscină infinită în aer liber. 

Centrul spa fastuos are o piscină interioară de inspirație romană, o cadă cu hidromasaj şi un 

hamam. Sunt disponibile, de asemenea, 2 tipuri de saune, precum și tratamente corporale și de 

înfrumusețare. Există şi o piscină în aer liber pentru copii. Camerele şi suitele de la Arena 

Regia Hotel & Spa - Marina Regia Residence au balcon şi aer condiţionat. Fiecare unitate de 

cazare oferă mobilier de epocă şi baie modernă. Arena Restaurant & Bar oferă specialități 

franțuzești rafinate şi preparate din bucătăria europeană modernă, într-o ambianță luxoasă. 

Restaurantul-bar Romeo & Juliet oferă preparate cu specific italienesc. Sunt disponibile 

regimuri de demipensiune și pensiune completă, iar oaspeții pot lua masa pe terasa însorită. 

Arena Regia Hotel & Spa are o zonă de plajă privată la Marea Neagră, la 500 de metri de 

hotel. Facilitățile gratuite oferite de hotel includ acces la internet Wi-Fi în zonele publice şi 

parcare privată. 

Dotari generale: 

- 53 de camere duble matrimoniale, 10 camere duble twin, 8 apartamente 

- 2 restaurante, bar, terasa 

- plaja complet utilata si dotata 

- piscina interioara acoperita, piscina exterioara adulti si copii 

- centru SPA Imperia, sala de fitness 

- sali de conferinte, internet, lifturi 

- loc de joaca pentru copii 

- parcare pazita 
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Hotel Phoenicia Holiday Resort Mamaia Nord 

 

Descriere hotel Phoenicia Holiday Resort: 

Complex Phoenicia Holiday Resort este situat in Mamaia Nord, la aproximativ 150 de metri 

de plaja. Complexul este format dintr-un ansamblu de 7 cladiri cu 8 etaje cu un total de 420 de 

studiouri si apartamente cu 2 camere si 3 camere. Toate spatiile de cazare sunt prevazute cu 

bucatarie complet utilata, aer conditionat in fiecare camera, TV cu ecran plat, acces gratuit la 

internet wi-fi si balcon. Mesele pot fi servite intr-unul dintre cele 3 restaurante cu diverse 

specificuri culinare din cadrul complexului. Phoenicia Holiday Resort dispune de 6 piscine 

exterioare, rau, cascade artificiale si piscina interioara cu apa incalzita. Plaja privata este 

amenajata cu sezlonguri, foisoare, baldachine, dusuri si beach bar. Complexul este prevazut 

cu locuri de joaca cu suprafata generoasa, parc de distractii si tobogane acvatice. In cadrul 

clubului dedicat copiilor sunt organizate zilnic jocuri si activitati educative si creative. In 

fiecare seara sunt organizate programe artistice cu karaoke, muzica live si concursuri. Hotel 

Phoenicia Holiday Resort dispune de o baza sportiva cu teren de fotbal, volei si tenis de camp. 

Dotari generale: 

-420 de studiouri si apartamente cu 2 si 3 camere 

-3 restaurante, baruri si cafenea orientala 

-6 piscine, rau si cascade, piscina interioara cu apa incalzita 

-Plaja privata cu sezlonguri si umbrele 

-Loc de joaca pentru copii, parc de distractii, tobogane acvatice pentru copii 

-Club pentru copii, echipa de animatie 

-Teatru de vara/cinema 

-Baza sportiva, club de biliard si centru de jocuri 

-Parcul indragostitilor (zona de relaxare cu foisoare) 

-Fitness, aerobic, sauna, salina 

-Televiziune interna proprie, internet 

wi-fi 

-Lifturi 

-Parcare securizata, spalatorie 

auto, spalatorie haine cu autoservire 
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Hotel Phoenicia Luxury Mamaia Nord 

 

Descriere hotel Phoenicia Luxury: 

Phoenicia Luxury Hotel este amplasat intr-o zona linistita a statiunii Mamaia Nord, chiar pe 

malul marii. Construit si inaugurat in 2013, hotelul pune la dispozitia oaspetilor sai 180 de 

spatii de cazare destinate atat persoanelor aflate in cautarea relaxarii, cat si tinerilor aflati in 

cautarea distractiei si a familiilor cu copii de toate varstele. Toate camerele va ofera vedere 

laterala catre mare si un spatiu generos de cazare, camerele avand suprafata de 45 mp, iar 

apartamentele de 71 mp. Toate spatiile de cazare sunt amenajate modern si sunt prevazute cu 

televizor LCD, cablu TV, instalatie individuala de climatizare, internet WI-FI, seif, sistem de 

acces pe baza de cartela magnetica, minibar, cafetiera, prosoape pentru plaja, baie cu dus/cada 

si uscator de par. In incinta hotelului regasiti 4 restaurante cu specific: Byblos, Babel, 

Kasttane si Italian, in care va puteti bucura de experiente culinare placute. Hotelul mai 

dispune de lobby bar in care va puteti relaxa dupa o zi de plaja. Complexul dispune de 6 

pisicine destinate atat adultilor, cat si copiilor, unde va puteti relaxa sau puteti lua parte la 

diverse activitati distractive. In zilele racoroase, apa din pisicina este incalzita. Plaja hotelului 

are nisip fin si este amenajata cu sezlonguri, umbrele si baldachine. Phoenicia Luxury Hotel 

dispune de baza sportiva cu terenuri de fotbal, volei si tenis de camp. Langa piscina, in aer 

liber, este amenajata Zona de fitness pentru iubitorii de miscare. Pe langa toate faciliatile 

mentionate, Phoenicia Luxury Hotel va mai pune gratuit la dispozitie parcare, internet 

wireless si patuturi pentru copii. 

Dotari generale: 

- 160 de camere si apartamente 

- 4 restaurante, lobby bar 

- plaja privata cu sezlonguri, umbrele si baldachine 

- piscine cu apa incalzita pentru adulti si 

copii, parc de joaca pentru copii 

- echipa de animatie, programe de 

divertisment pentru copii si adulti 

- sauna, baza sportiva 

- internet wireless 

- parcare 
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Hotel Arcadia Mamaia Nord 

Descriere hotel Arcadia: 

Hotel Arcadia este un hotel de tip boutique este amplasat la 50 de metri distanţă de plaja din 

Mamaia. Marina Regina Residence oferă oaspeţilor săi acces la o plajă privată, o serie de 

piscine interioare şi în aer liber, precum şi 3 restaurante şi un centru spa. Oaspeţii pot alege 

între preparatele franţuzeşti oferite în elegantul Restaurant Arena şi copioasele mâncăruri 

italieneşti servite de Restaurantul Romeo & Julieta. La bar, vă puteţi delecta cu cocktailuri 

exotice şi trabucuri fine. Camerele Hotelului Arcadia sunt decorate în stil franţuzesc sau în stil 

tipic Africii de Nord. Toate sunt prevăzute cu aer condiţionat, o zonă de relaxare sau un 

minibar. Pe parcursul verii, Marina Regia Residence vă pune la dispoziţie o frumoasă piscină 

infinită. În plus, aceasta include o secţiune pentru copii. Oaspeţii pot utiliza piscina interioară, 

amenajată cu tematică romană, din cadrul Centrului Spa Imperia. 

 

Dotari generale: 

- 6 camere duble standard, 14 camere duble deluxe, 2 camere duble deluxe family, 2 camere 

duble twin cu paturi suprapuse, 1 apartament Marrakesh si 1 apartament Provence 

- restaurant Colonial Club, bar cu terasa spre mare 

- plaja privata 

- sala de conferinte 

- parcare pazita 

 

 

 



CONSTANȚA

 

196 

Hotel Corabia Piratilor Mamaia Nord 

Descriere hotel Corabia Piratilor: 

Complex Corabia Piratilor 3 stele este deschis tot timpul anului si dispune de 24 

apartamente duplex, cu o capacitate totala de cazare de 100 locuri. Spatiile sunt generoase, 

fiecare apartament avand peste 90 metri patrati, toate dormitoarele au balcoane cu vedere spre 

lac sau spre mare, iar livingurile au iesire spre terasa si spatiu verde. Fiind un club privat, 

intreaga locatie este imprejmuita si pazita, securitatea fiind maxima. 

De asemenea, Hotelul Corabia Piratilor ofera oaspetilor sai numeroase posibilitati de 

petrecere a timpului, de la loc de joaca pentru copii, la terenuri de sport sau locuri amenajate 

pentru pescuit. Clubul are o pozitie privilegiata, avand deschidere intr-o minidelta naturala, 

ceea ce constituie un veritabil atu pentru pasionatii de pescuit, dar si deschidere la plaja, care 

se afla la o distanta de 250 m. 
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Hotel Nova Route Mamaia Nord 

Descriere hotel Nova Route: 

Hotel Nova Route 3 stele este situat pe soseaua principala care leaga statiunea Mamaia de 

Navodari, la doar 300 de metri de plaja. Hotelul are 4 etaje si pune la dispozitia oaspetilor sai 

14 camere duble si 3 camere triple, dotate cu bai proprii, aer conditionat, televizor, frigider si 

internet. Pentru servirea mesei, Hotel Nova Route are amenajat un restaurant cu terasa. 

Dotari generale: 

- 17 camere duble si triple 

- restaurant, bar, terasa 

- sala de conferinte 

- parcare 
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Hotel Hanul Piratilor Camping Vilage Mamaia Nord 

 

Descriere hotel Hanul Piratilor Mamaia Nord: 

 

Hanul Piratilor Camping Village este construit pe partea cu marea, la 100 metri de plaja si 

la numai 2 km de cea mai frumoasa statiune a litoralului romanesc, Mamaia. 

Beneficiind de o suprafata de 6 ha, Hanul Piratilor Camping Village ofera oaspetilor sai 

posibilitatea petrecerii vacantei in mijlocul naturii, inconjurati de verdeata si copaci, la doar 

cativa pasi de mare si plaja. Complexul este format din cateva casute cu dotari moderne, 

spatiu amenajat pentru camping si dotarile aferente (grupuri sanitare comune cu dusuri, racord 

la energie electrica pentru rulote, telefon si fax la receptie etc), parcare, terenuri de sport 

pentru fotbal si tenis, loc de joaca pentru copii, terasa-restaurant, zona amenajata pentru gratar 

etc. 

Hanul Piratilor Camping Village pune la dispozitia turistilor casute cu apartamente cu 2 

dormitoare pentru 6 persoane, camere duble superioare pentru 4 persoane si camere 

superioare cu capacitate de cazare de pana la 8 persoane. 

 

Dotari generale: 

 

- casute 

- spatiu verde 

- terasa-restaurant 

- parcare 

- loc de joaca 

- terenuri de sport 

- loc amenajat pentru 

gratar 

 

 

 

 

 


