INFORMAȚII CLIENȚI

Fidelitas Hotel | Spa | Conference ***/**
Informații clienți
Bine ați venit în Hotel Fidelitas!
In calitate de Gazde, dorim să aveți o ședere plăcută în hotelul nostru, asigurându-vă că
ne vom strădui ca toate serviciile oferite să fie la nivelul cerințelor dumneavoastră. Regulamentul
de ordine interioară și normele de comportament prezentate mai jos au rolul de a stabili premizele
funcționării hotelului in condiții civilizate și conform normelor legale.
El se aplică tuturor turistilor, care îl accepta prin însuși faptul cazării lor în Hotel.
Conducerea Hotelului Fidelitas

DATELE
Denumire Hotel: Fidelitas Hotel, Spa & Conference
Adresă: Strada Berzei nr.14, Sfântu Gheorghe, Județul Covasna, România, 520050
Pagină web: www.fidelitashotel.ro, www.hotelfidelitas.ro
E-mail: reservations@fidelitashotel.ro / office@fidelitashotel.ro / marketing@fidelitashotel.ro
Facebook: fidelitas hotel/spa/conference
Tel: 0040 367 804 201
Fax: 0040 367 804 202
Clasificare: ***/**
Program de funcționare: 0-24 În tot parcursul anului

REGULI DE SECURITATE
Hotelul Fidelitas Spa & Conference s-a construit conform normelor in vigoare. Vă rugăm să
respectați instrucțiunile pentru securitatea dumneavoastră.
Pentru prevenirea incendiilor vă rugăm să nu fumați în incinta Hotelului, numai in locurile special
amenajate pentru fumat. Pentru prevenirea incendiilor vă rugăm să scoateți cartela magnetică din
clanță la părăsirea camerei pentru intreruperea curentului electric.
În caz de urgență vă rugăm să sunați la recepție, număr interior 9.
În caz de incendiu vă rugăm să părăsiți imediat camera conform planului de evacuare afișată pe
ușa camerei.
Folosirea liftului este strict interzisă în caz de incendiu.
În hotel este sistem de aerisire automată, deschiderea ferestrelor este INTERZISĂ!
Vă rugăm țineți permanent ușa camerei închisă.
Hotelul nu iși asumă răspunderea pentru obiectele de valoare, presupuse furate. Recomandăm
păstrarea valorilor in seif pe care o găsiți la recepție și este gratis folosirea acestuia.
Să nu lăsați copiii nesupravegheați in niciunul dintre spațiile Hotelului; orice accident produs ca
urmare a nesupravegherii copiilor in incinta Hotelului Fidelitas, nu este responsabilitatea noastră.
Sistemul național unic pentru apeluri de urgență: 112

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ HOTEL
Ne rezervăm dreptul de a selecta clientela sau de a refuza cazarea clienților în stare de ebrietate,
nepoliticoși sau turbulenți care prin atitudinea lor aduc prejudicii imaginii hotelului sau deranjează
alți oaspeți. Pagubele produse vor fi transmise obligatoriu către recepție și trebuie achitate.
Apă
Apa de la robinet este potabilă.
Asistența medicală
Cu orice problemă de sănătate vă rugăm să vă adresați medicului de specialitate. Recepționerii
hotelului vă ajută cu informații de contact: spital, urgență și farmacii.
Bar
Barul nostru de la parter își așteaptă zilnic clienții între orele 10:00-22:00. Nu servim băuturi alcoolice persoanelor sub 18 ani și persoanelor în stare de ebrietate.
Cameră destinată pentru persoanele cu disabilități locomotorii
Hotelul nostru, conform convențiilor internaționale, are rampă de acces la cameră și la sala de
mese pentru persoane cu disabilități locomotorii.
Cameră pentru bagaje
Este pusă la dispoziţia clienţilor adresându-se recepționerului. Acest serviciu este gratuit.
Cardurile de acces
Camerele hotelului nostru se deschid folosind cardul magnetic de acces pe care îl primiți la recepție
în momentul cazării. Poarta parcării puteți deschide cu cardul de acces. Pentru activarea circuitului
electric din cameră vă rugăm să așezați cardul de acces în suportul special amenajat de lângă ușă.
Pierderea sau distrugerea cardului de acces se taxează cu 30 lei/buc.
Cardul de acces vă rugăm să îl predați la recepție la părăsirea hotelului!
Cărți de credit
Sunt acceptate cardurile: Maestro, Mastercard, Visa.
Check-in
Cazarea în hotel se face la recepție începând de la ora 15:00. Early check-in este posibil numai în
funcție de disponibilități.
Check-out
Ziua hotelieră se termină la sfârșitul sejurului la ora 11:00, iar în cazul grupurilor, până la orele
10:00. La solicitare putem asigura o cameră pentru bagaje. În cazul părăsirii camerei mai târziu
decât ora 11:00 se achită următoarele preţuri: predarea camerei până la ora 18:00 se achită 50%
din preţul camerei. Predarea camerei după ora 18:00 se achită preţul integral al camerei.
Comandă de flori
Se pot comanda flori prin recepție.
Diferite servicii
La recepție se pot procura următoarele contra cost: periuță de dinți și pastă de dinți, aparat de ras,
papuci, absorbante. Umbrelă, prelungitor sau încărcător pentru telefon se pot închiria gratuit de la
recepție.

Fumatul
Fumatul este interzis în incinta hotelului, exceptând spațiile exterioare ale hotelului dotate cu
scrumiere.
Internet
Vă punem la dispoziţie conexiune la internet prin wi-fi, serviciu gratuit.
Parola de la WiFi este: wifipass
Îmbrăcămintea
Vă rugăm să purtați îmbrăcăminte adecvată în incinta hotelului.
Halatul de baie și costumul de baie este permis doar în secția wellness.
Mesaje
Mesajele primite pot fi transmise prin recepție în camera dumneavoastră.
Micul dejun
Micul dejun este inclus în prețul camerei și se servește în regim de bufet suedez între orele
7:00-9:30. Sala de mese este dotată cu aer condiționat și este de nefumători. Vă rugăm să folosiți
doar sala de mese pentru a mânca. În caz de early check-out sau pentru excursii se poate beneficia
de un pachet mic-dejun dar și cu alte nevoi speciale vă rugăm să anunțați la recepție cu o zi înainte
cel târziu până la ora 20:00.
Minibar
La categoria 3 stele produsele se oferă de la recepție ,la îndeplinirea formalităților de cazare,cu
acceptarea produselor de către turist.
Mentenanță
Dacă aveți probleme sau disfuncționalități cu dotările din cameră, vă rugăm să vă adresați la
recepție.
Nefumător
Fumatul în cameră și în clădire este strict INTERZIS!
Nevoi speciale
Majoritatea spațiilor din hotel sunt accesibile și persoanelor cu dizabilități. Orice nevoie specială
trebuie anunțată în avans.
Obiecte pierdute
Vă rugăm să anunțați la recepție.
Parcarea
Pentru oaspeții noștrii care sosesc cu mașina, hotelul nostru asigură parcare gratuită în funcție de
disponibiltăți. Parcarea hotelului este închisă, nu este păzită dar este supravegheată cu camere
video.
Pentru eventualele daune nu ne asumăm responsabilitate.
Pătură
Dacă aveți nevoie de pătură suplimentară vă rugăm să anunțați la recepție.

Pătuț pentru copii
Se oferă gratuit. (Vă sugerăm rezervarea.)
Pază și securitate
Hotelul are servicii de pază și securitate non-stop.
Program liber
Putem să vă oferim a gamă largă cu programe recreative, culturale, distractive, gastronomice care
se desfășoară în preajma noastră, a orașului. Întrebați la recepție.
Radio
Puteți să ascultați radio pe aparatul de TV.
Reclamații
Reclamațiile privind calitatea serviciilor turistice prestate sau privind prejudiciul cauzate prin furtul,
distrugerea sau deteriorarea bunurilor aduse de client în hotel se vor face pe loc, pe toată durata
șederii turiștilor în Hotel. Reclamații ulterioare încheierii sejurului nu vor fi luate in considerare de
către Hotel.
Rezervări de camera
Pentru vizita următoare puteți să rezevați camera la recepție, la numărul de telefon 0367804201,
sau prin e-mail trimis la adresa reservations@fidelitashotel.ro.
Sală de conferință
Hotelul nostru dispune de două săli de conferințe: cu o capacitate de 120 de persone, respectiv
de 40 de persone.
Aceste săli de conferință sunt ideale pentru susținerea de prezentări, precum și alte activități de tip
team building. Dispune de videoproiector, sonorizare etc.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați la recepție.
Schimbare lenjerie și prosoape
În camerele de trei stele schimbarea lenjeriei se face din 3 in 3 zile iar a prosoapelor din 2 in 2 zile,
iar în camerele de 2 stele schimbarea lenjeriei se face din 4 în 4 zile, prosoapelor din 3 în 3 zile
conform prevederilor in vigoare. Schimbarea lenjeriei și a prosoapelor este posibilă în intervale mai
scurte contra cost.
Seif
Pentru depozitarea valorilor și a banilor aveți la dispoziție seiful aflat la recepție.
Hotelul nu își asumă responsabilitate pentru valorile pierdute, presupus furate.
Serviciu de călcătorie
Dacă aveți nevoie de servicii de călcătorie, vă rugăm să anunțați la recepție.
Hainele predate pentru călcat se calcă în termen de 2 ore. Vă rugăm să nu predați haine pentru
călcat care necesită tratament special, hotelul nostru nu își asumă responsabilitatea pentru daune
provenite din această cauză.
Servicii de curățenie
Serviciile de curățenie se efectuează zilnic între orele 10:00 și 15:00. Dacă nu doriți să beneficiați
de aceste servicii vă rugăm să semnalați acest lucru prin agățarea pe clanța ușii a tăbliței “Nu
deranjați!” Dacă doriți să se facă curățenie suplimentară în camera dumneavoastră, în caz de un
accident, vă rugăm să folosiți tăblița : ”Doresc curățenie” și anunțați la recepție.
Servicii de fax/copiere/scanare
Se poate cere la recepţie, acest serviciu se taxează la 0,50 RON/pagină.

Servicii de trezire
Este valabil la cerere. Adresați-vă la recepție.
Servicii poștale
Mandatele poștale prevăzute cu timbre pot fi trimise prin recepție contra cost.
Plicuri și hârtie pentru scrisori puteți cere la recepție. Instrumente pentru scris găsiți în camera.
Serviciul de spălătorie
Dacă doriți să folosiți serviciile de spălătorie, vă rugăm să folosiți saci speciali destinați acestui
scop, si doar pentru haine care nu au nevoie de tratamente speciale.
În cazul în care predați hainele pentru spălat până la ora 9:00, rufele curate vi le pregătim în același
zi în camera dumneavoastră. Pentru a afla prețurile serviciului de spălătorie vă rugăm să consultați
lista de prețuri pregătită în cameră.
Slujbe
Informații în legătură cu orarul slujbelor și adresa bisericilor puteți afla la recepție.
Taxi
Dacă aveți nevoie de transport la aeroport sau taxi vă rugăm să vă adresați recepționerului.
Telefon
Folosind telefonul din cameră puteți apela:
Tasta 9 - Recepția; numărul camerei - camera dorită
TV
Pentru folosirea televizorului folosiți telecomanda. Lista cu canalele de televiziune le găsiți în
cameră.
Uscător de păr
Camerele de 3 stele sunt dotate cu uscător de păr, oaspeții cazați în camerele de 2 stele pot cere
de la Recepție.
Vă rog nu deranjați!
În cazul în care doriți să nu fiți deranjați, vă rugăm să semnalați acest lucru prin agățarea pe clanța
ușii a tăbliței “Nu deranjați!”. Dacă doriți mai târziu să beneficiați de serviciile hoteliere, vă rugăm să
vă adresați recepționerului.
Vizitatorii
Clienții pot primi vizitatori în camerele de hotel între orele 08:00 și 22:00, fără costuri suplimentare.
În cazul în care clienți primesc vizitatori în intervalul 22:00-08:00, aceștia din urmă vor trebui să
achite diferența de tarif și să se înregistreze la recepție.
Wellness
Wellnessul se poate folosi cu programare și este un serviciu contra cost.
În wellness aveți la dispoziție sauna, sauna cu aburi și jacuzii. Orar: 10:00-22:00.
Vă dorim să aveți un sejur cât mai plăcut și să reveniți!
Conducerea Hotelului Fidelitas

REGULAMENT INTERN DE FUNCȚIONARE WELLNESS
Orar săptămânal: L-D: 10:00-22:00
Bilet pe zi: 40 RON / persoană / 3 ore
Include: folosirea bazei wellness cu exclusivitate, cearşaf saună şi prosop
mic. Min. 2 persoane.
Pentru rezervări, sunați la 0367804201.
Abonament Wellness – 10 ocazii: 300 RON (valabil 3 luni)
Serviciile wellness pot fi folosite de către clienţii noştri numai pe proprie răspundere. Pentru eventualele accidente nu ne asumăm nici o responsabilitate. Serviciile pot fi folosite numai în mod
corespunzător destinaţiei acestora.
Vă rugăm, nu deranjaţi repausul celorlalţi clienţi!
Pe teritoriul centrului wellness este interzisă: - consumarea alimentelor - fumatul – consumarea
băuturilor alcoolice; de a aduce pe teritoriul bazei: pahare de sticlă – substanţe inflamabile sau
toxice, animale. Recepţionerul este îndreptăţit pentru admonestarea clienţilor care nu respectă
regulamentul intern, respectiv a celor căror comportament contravine cu ordinea publică și bunele
moravuri și în caz de nevoie, de a solicita părăsirea bazei wellness.
Este obligatorie purtarea costumelor de baie pe tot teritoriul bazei wellness.
Vă rugăm predaţi obiectele găsite la recepţie.
În incinta bazei wellness pot fi introduse numai pahare din plastic sau carton.
Persoanele sub vârsta de 12 ani pot folosi baza wellness numai însoţiţi de părinţi.
În scopul protejării sănătăţii şi a integrităţii fizice a persoanelor care utilizează serviciile bazei wellness, aceasta nu poate fi utilizată de persoane care suferă de: febră, afecţiuni gastro-intestinale
contagioase, afecţiuni dermatologice, afecţiuni asociate cu convulsii sau pierderea conştienţei, respectiv afecţiuni asociate cu leziuni cutanate extinse, sau persoane sub influenţa alcoolului sau a
medicamentelor cu efect narcotic.
Nu putem asuma nici o responsabilitate pentru obiectele de valoare ale clienţilor, aceştia sunt rugaţi
de a plasa obiectele de valoare în dulapurile aflate în vestiar şi de a păstra cu grijă cheia dulapului!
Este interzis accesul în incinta bazei wellness cu încălţăminte de stradă.
Rugăm stimaţii noştri clienţi să folosească duşurile înainte de a intra în bazinul de înot, piscina
jacuzzi, în saune, respectiv în camera cu aburi!
Datorită riscului ridicat de alunecare, vă rugăm să acordați o atenție deosebită ocrotirii integrității
fizice!
Vă dorim un sejur agreabil!

SALĂ DE CONFERINȚĂ
Sălile noastre de conferinţă, cu aer condiţionat şi lumină naturală au capacitatea de a acomoda
40, respectiv 120 persoane. Echipate cu tehnologie modernă, asigură posibilităţi corespunzătoare
pentru cursuri corporative de perfecţionare, cursuri de specializare, prezentaţii, teambuilding,
seminarii şi alte activităţi de grup.
Sunt asigurate mijloacele tehnice necesare pentru derularea evenimentelor de calitate superioară:
-proiector, ecran de proiecţie
-WIFI
-flipchart
-sonorizare
-reflectoare
-ferestre cu jaluzele black out
*În caz de nevoie, putem asigura orice alt echipament.

Prețuri:
Sala mare

Sala mică

500 RON / 2 ore
700 RON / 4 ore
1300 RON / 1 zi

300 RON / 2 ore
500 RON / 4 ore
900 RON / 1 zi

Suprafaţă: 172 m²
Capacitate locuri: 120 persoane

Suprafaţă: 117 m²
Capacitate locuri: 40 persoane

Pauză de cafea (la cerere)
LIGHT – cafea, ceai, apă, suc de fructe – 15 RON/persoană
CLASSIC – cafea, ceai, apă, suc de fructe,
produse de patiserie dulci sau sărate – 25 RON/persoană

Termostat

Condenzație în cameră

Display

Standby
Comfort
Economisire a energiei

Modul de răcire
Modul de încălzire
Încălzirea electrică activă

Temperatura camerei,
semne, parametri
Temperatura actuală a
camerei

Ventilație automatică
Ventilație usoară
Ventilație medie
Ventilație rapidă

Ora locală, informații
adiționale

Tastele blocate
Indicator de eroare

Program ventilație

Programare

Program / Standby
-Protecție
-Confort
-Economică

-Automatic
-Manual

în sistem manual:
-Protecție
-Încălzire comfort
-Răcire comfort
Încălzire / Răcire

Telecomanda - Manual de instrucțiuni

Aﬁșare și selectare al surselor video disponibile

Pornire/oprire televizor

Apăsați pentru a accesa direct canalele

Teletext / TV & Teletext

Revine la canalul anterior

TTX/MIX

Întrerupe temporar sunetul
Schimbă canalele

Reglare volumul

P

Aﬁșează pe ecran listele de canale
Aﬁșează Media Play

Aﬁșează meniul OSD principal
MEDIA.P

GUIDE

Selectați rapid funcții utilizate frecvent

Ghid
Aﬁșează informații pe ecranul televizorului

Selectează elementele meniurilor de pe ecran
și modiﬁcă valorile vizualizate în meniuri
Ieșire din Meniu

Revenire la meniul anterior

E-MANUAL: Manual de instrucțiuni
P.SIZE: Selectare raport aspect
AD SUBT.: Moduri audio/Control subtitrări:

E-MANUAL

AD SUBT.

Folosește aceste butoane coresponzător
instrucțiunilor de pe ecran
Utilizați aceste butoane într-o funcție speciﬁcă

Aa59 - 00741A

Lista canale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

TVR1
TVR2
TVR HD
PROTV
PROTV HD
ANTENA 1
KANAL D
KANAL D HD
PRIMA TV
B1
NATIONAL TV
DIGI 24
DIGI24 HD
REALITATEA
ANTENA 3
ROMANIA TV
DIGI SPORT 1
DIGI SPORT 1 HD
DIGI SPORT 2
DIGI SPORT 2 HD
DIGI SPORT 3
DIGI SPORT 3 HD
DIGI SPORT 4
SPORT.RO
SPORT.RO HD
EUROSPORT
EUROSPORT HD
EUROSPORT 2
EUROSPORT 2 HD
ACASA TV
ACASA TV HD
ACASA TV GOLD
HAPPY CHANNEL
TV PAPRIKA
ANTENA STARS
ANTENA STARS HD
ANTENA 1 HD
ANTENA 3 HD
DIGI WORLD
DIGI WORLD HD
DIGI LIFE
DIGI LIFE HD
DIGI ANIMAL
DIGI ANIMAL HD
DISCOVERY RO
TLC
HISTORY CHANNEL-X
HISTORY HD
NAT GEO
NAT GEO HD
VIASAT NATURE-X
VIASAT NATURE HD
TRAVEL CHANNEL
TRAVEL CHANNEL HD
BBC EARTH-X
NAT GEO WILD
NAT GEO WILD HD
VIASAT EXPLORER
VIASAT HISTORY-X
DIGIFILM-X
DIGIFILM HD-X
PRO CINEMA
DIVA
TV 1000-X
PARAMOUNT

66 AXN
67 AXN HD
68 AXN WHITE
69 AXN BLACK
70 AXN SPIN
71 E!ENTARTAINMENT
72 E! ENTARTAINMENT HD
73 FILM CAFÉ
74 COMEDY CENTRAL
75 NICKELODEON
76 MINIMAX
77 CARTOON NETWORK
78 DISNEY CHANNEL
79 DISNEY JUNIOR
80 BOOMERANG
81 DUCK TV
82 MEGAMAX
83 DA VINCI LEARNING
84 UTV
85 UTV HD
86 KISS TV
87 HIT MUSIC
88 Vh1
89 MEZZO
90 MUSIC CHANNEL RO
91 MUSIC CHANNEL-X
92 FAVORIT TV
93 ETNO
94 HORA TV
95 TARAF TV
96 AGRO TV
97 DIGI 24 CONSTANTA
98 DIGI 24 GALATI
99 DIGI 24 CLUJ
100 DIGI 24 IASI
101 DIGI 24 ORADEA
102 DIGI 24 TIMISOARA
103 DIGI 24 CRAIOVA
104 DIGI 24 BRASOV
105 TV NEPTUN
106 LOOK TV
107 LOOK PLUS
108 NASUL TV
109 TVH
110 INEDIT TV
111 CNN
112 TVR3
113 NATIONAL 24 PLUS
114 MINIMAX HU
115 DUNA
116 ECHO TV
117 M1 EUROPE
118 M2 EUROPE
119 RTL KLUB
120 RTL 2
121 FILM +
122 COOL TV
123 PRIME
124 RTL +
125 MOZI +
126 Tv2
127 VIASAT3
128 MAGYAR ATV
129 MAGYAR SLAGER TV
130 STORY TV-X

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

SOROZAT +
M4 SPORT EUROPE
TRINITAS
SPERANTA TV
FISHING AND HUNTING
TV5 MONDE
STV1
RTS SAT
RAI1
RTL TELEVISION
BBC WORLD
ZU TV
FASION TV
SUPER RTL
CGTN
SUPER ONE-X
SUPER ONE HD-X
HBO ROMANIA-X
HBO HD-X
HBO 2-X
HBO 2 HD-X
HBO 3-X
HBO 3 HD-X
CINEMAX-X
CINEMAX HD-X
CINEMAX 2

RADIO
1001 KISS Fm
1002 EUROPA Fm
1003 VIRGIN RADIO
1004 RADIO Zu
1005 RADIO MARIA Ro
1006 RADIO MARIA Hu
1007 PRO Fm
1008 DIGI Fm
1009 DANCE Fm
1010 MUSIC Fm
1011 RADIO SPORT

