
 

 

 

 

 

 



 

 

DESPRE NOI 

 

Spiru Hotel *** este unul dintre cele mai plăcute şi primitoare  

hoteluri ale staţiunii Mamaia şi ale litoralului românesc. Cele 3 stele sunt 

garanţia calităţii, confortului şi a serviciilor ireproşabile! 

Situat în partea nordică a staţiunii, amplasat direct pe plajă, Spiru 

Hotel  este alegerea ideală a turiştilor dornici de a-şi petrece o vacanţă de vis 

în cea mai 

sofisticată zonă a 

staţiunii Mamaia, 

cât şi a oamenilor de 

afaceri. Este un 

hotel modern, 

rafinat, cu camere 

spaţioase, 

majoritatea cu 

vedere la mare, care 

oferă nu numai 

servicii complete de 

cea mai bună 

calitate ci şi o atmosferă specială, un sentiment de prietenie şi armonie. 

Deschiderea dublă, atât spre mare cât şi spre lacul Siutghiol, dă 

posibilitatea de a urmări spectacolulul magnific al răsăritului soarelui, din 

valurile învolburate ale Mării Negre ce se sfârşeşte cu apusul lin în apa 

liniştită a lacului Siutghiol. 

 



 

 

CAZARE 

 

 

Spiru Hotel *** vă întâmpină într-o atmosferă caldă, oferind 

condiţii deosebite de confort la preţuri accesibile. 

Camerele vă oferă un ambient intim şi o cromatică primitoare, 

facilităţile (aer condiționat, televizor, telefon, minibar) şi mobilierul 

contribuind la o experienţă plăcută şi confortabilă. Aveţi la dispoziţie: 

 30 de camere duble matrimoniale; 

 64 camere duble twin; 

 3 apartamente. 

 

 
Tarifele

*
 practicate la recepţia hotelului sunt următoarele: 

 

 Sezon (iunie – iulie – 

august) 

- Camera dublă – 420 lei 

- Camera single – 300 lei 

- Apartament – 600 lei 

 Extra - sezon (septembrie 

– mai) 

- Camera dublă – 300 lei 

- Camera single – 200 lei 

- Apartament – 420 lei

 
*
Toate tarifele includ micul dejun. 



 

 

RESTAURANT 

  

Spiru Hotel *** pune la dispoziţia oaspeţilor săi un restaurant 

elegant în care atmosfera intimă, atenţia la detalii, ospitalitatea şi 

profesionalismul personalului sporesc savoarea preparatelor oferite. 

Restaurantul are o capacitate de 100 de persoane şi este locul ideal pentru a 

servi un meniu delicios la masa de prânz, la cină sau pentru a organiza un 

eveniment special într-un decor elegant. 

 Vă propunem o largă varietate de meniuri ce pot satisface toate 

gusturile şi preferinţele culinare, de la meniuri clasice până la meniuri 

sofisticate cu delicioase selecţii de preparate din bucătăria românească şi 

internaţională. Totodată, 

calificarea personalului din 

bucătărie oferă o mare 

posibilitate de adaptare a 

meniului în funcţie de 

preferinţele clienţilor noştri. 

În perioada sezonului cald, 

clienţii se pot relaxa şi delecta 

pe terasa hotelului, admirând 

esplanada din faţa complexului 

hotelier.  

 



 

 

EVENIMENTE BUSINESS 

 

În incinta Spiru Hotel ***  funcţionează un Centru de Afaceri, unde 

clienţii noştri   pot organiza diverse evenimente corporate, precum: 
 

 prezentări/lansări de produse şi/sau servicii; 

 congrese, conferințe, simpozioane, workshop-uri; 

 recepții, cocktailuri, team-building-uri; 

 intalniri/tratative de afaceri; 

 

Pentru astfel de ocazii, 

punem la dispoziţia clienţilor 

noştri o Sală de Conferinţe 

situată la ultimul etaj al 

hotelului, cu o capacitate 

maximă de 50 de locuri, în 

format teatru, care oferă 

ambient plăcut pentru 

organizarea evenimentelor 

corporate, dar şi posibilitatea 

organizării unui protocol sau 

a pauzelor de cafea. 

 

Dotările şi echipamentele tehnice pe care le punem clienţilor la 

dispoziţie în sala de conferinţe sunt: videoproiector multimedia, ecran 

proiecţie, sistem interactiv de videoproiecţie, conexiune la Internet, speaker-

board, laptop cu sistem de operare standard, sistem sonorizare (boxe, staţie, 

microfon), flip-chart, podium, aer condiţionat. 

 

 



 

 

FACILITĂŢI 

 

Oaspeţii noştri beneficiază de servicii şi facilităţi care asigură un 

sejur deosebit,  atât pentru turiştii în interes de afaceri cât şi pentru turiştii 

aflaţi în vacanţă. 

Serviciile fără plată 

pe care le oferă hotelul 

constau în: 

 încărcatul, 

descărcatul şi transportul 

bagajelor; depozitarea şi 

păstrarea temporară a 

acestora; 

 Internet Wireless 

24 h din 24 în tot hotelul; 

 PC situat în 

“business corner” la 

recepţie; 

 păstrarea valorilor în 

seif, păstrarea şi restituirea obiectelor uitate; 

 primirea şi distribuirea corespondenţei; 

 acceptarea plăţii prin cărţi de credit; 

 oferirea de informaţii turistice şi culturale; 

 servicii comisionar-curier; 

 acordarea de prim-ajutor în caz de urgenţă 

(trusa de prim ajutor); 

 solicitări de taximetre; 

 trezirea la ora solicitată; 

 parcare; 



 

 

 

ALTE SERVICII 
*
 

 

 

 rezervarea de bilete la mijloacele de transport şi informaţii 

referitoare la orarul acestora;  

 transmiterea de telegrame, faxuri, telexuri, telefoane ; 

 copiator xerox; 

 vânzarea diferitelor publicaţii, cartele telefonice ; 

 spălat, călcat, curăţat îmbrăcăminte ; 

 frizerie, coafură, manichiură, cosmetică ; 

 închirieri de jocuri; 

 

 

 

*Servicii oferite contra cost clienților hotelului 

 

 



 

 

OFERTĂ SPECIALĂ 

  

 Pentru sejururi de minimum 8 nopţi în timpul sezonului şi 

minimum 5 nopţi în extrasezon, tarifele se negociază. 

 

 Pentru oaspeţii care doresc să locuiască în hotel pe o perioadă mai 

mare de 30 zile, se pune la dispoziţie un pachet de servicii ce conţine: 

 alegerea camerei în care 

doresc să fie cazaţi; 

 mic dejun inclus; 

 20% reducere pentru 

servicii Food & Beverage; 

 30% reducere pentru 

servicii de spălătorie; 

 un masaj săptămânal 

gratuit; 

 2 cine gratuite, cu meniu 

fix, pentru 2 persoane; 

 transport gratuit cu maşina 

hotelului dus-întors o dată 

pe săptămână, maximum 80 

km; 

 loc de parcare rezervat. 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMAŢII ŞI REZERVĂRI 

 

 

Adresa: Str. Unirii, Nr. 67, cod poștal 900533, Constanța, România 

Telefon: 0241.545015 

Fax: 0241.545015 

E-mail: is.spiruhotel@gmail.com 

Web: www.ishoreca.ro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

             
 

 

 

www.ishoreca.ro 

 


