
 
 
 
 
 
 

POLITICI ŞI CONDIŢII GENERALE 

 

              S.C. Touring Imobiliare, deţinătoare a Resortului Green Village, închiriează oaspeţilor spaţii de cazare şi 

prestează pentru aceştia o gama de servicii conexe. Dorinţa noastră este să va oferim un sejur plăcut în incinta 

Resortului nostru, de aceea am stabilit o serie de reguli, de care va  rugăm să ţineţi cont atunci când efectuaţi o 

rezervare la Resort Green Village. 

 

1. Descrierea Serviciilor: 

 

S.C. Touring Imobiliare SRL închiriează unităţi de cazare.   

Resortul Green Village ocupă o suprafaţă de cca. 30.000 mp şi dispune de 89 de camere, din care 30 de 

apartamente cu o camera dublă şi living, 1 apartament cu două camere duble şi living, 50 de camere duble şi 8 

garsoniere. Camerele au minibar şi aer condiţionat.  

Dolphing Camping, clasificat la 3*, se află în Sfântu Gheorghe, într-o zona pitorească din Rezervaţia Deltei 

Dunării, locul unde Dunărea întâlneşte Marea Neagră,  şi furnizează o serie de alte servicii conexe: acces la dusuri si 

toalete, wi-fi, autoservire Camping, bar Camping, cinema Camping (in aer liber, difuzarea filmelor are loc seara), club 

entertainment Camping, teren volei, teren fotbal, magazine Camping s.a.  

Program de functionare: 

Bar Dolphin Camping: 08:00 – 02:00 

Autoservire: 08:00 – 22:00 

Magazin: 10:00 -20:00 

Oaspeţii noştri (atat cei din Resort, cat si cei din Camping) pot lua masa pe terasa restaurantului (capacitate 

totală: 240 locuri, parter/etaj, interior/exterior). 

 Restaurantul funcţionează după următorul program:

Mic Dejun: 07:30 – 10:30,  

Prânz a la carte: 12:30 – 22:30,  

Bufet prânz in regim pensiune: 12:30-14:00, 

Bufet cină regim pensiune: 19:00-21:00,  

Braseria functioneaza dupa urmatorul program: 

Braserie Bar: 09:00 – 01:00,  

Braserie Bucătărie: 10:00 – 24:00,  

Accesul la Centru SPA, Entertainment Center, Kids Club este 15 €/persoană/zi pentru clienţii care au cazare cu 

mic dejun,  iar pentru clienţii care au cazare cu demipensiune/pensiune complete este inclus în tarif. Animalele de 

companie comune sunt acceptate în cadrul Resortului Green Village, dar numai cele de talie mica, cel mult medie. În 

cazul în care clientul doreşte să vină însoţit de animalul sau de companie, S. C. Touring Imobiliare SRL va percepe o 

taxa suplimentară de 25 euro/zi/animal. 

S.C. Touring Imobiliare SRL îşi ţine la curent potenţialii clienţi, comunicând informaţii detaliate şi oferte atent 

selecţionate, atât în mediul on-line cât şi în mediul off-line. 

 

 

 



 
 
 
 
 

2. Realizarea unei rezervări:  

 

Rezervarea unei camere se poate realiza prin: 

• e-mail la reservations@greenvillage.ro  

• prin formularul de rezervări disponibil pe site-ul www.greenvillage.ro 

• agenţii de turism 

• site-uri online. 

  

              3.             Garantarea rezervărilor: 

 

Pentru a garanta o rezervare, Resort Green Village solicită o plata anticipată:  

3.1. Pentru perioadele de capete de sezon şi sezon intermediar (01.06-09.07.2015 şi 24.08-11.10.2015): pentru 

rezervarea fermă se va percepe un avans de 30% din totalul serviciilor comandate, pe baza unei facturi proforme cu 

termen de plata de 5 zile lucrătoare de la emiterea acesteia, iar diferenţa se va achita obligatoriu cu cel puţin 7 zile 

înaintea datei de check-în. 

3.2. Pentru perioada de vârf de sezon (10.07-23.08.2015): pentru rezervarea  fermă se va percepe un avans de 50% 

din totalul serviciilor comandate, pe baza unei facturi proforme cu termen de plata de 5 zile lucrătoare de la emiterea 

acesteia, iar diferenţa se va achita obligatoriu cu cel puţin 10 zile înaintea datei de check-în. 

3.3. În cazul în care, data de check-in este în următoarele 7 zile de la solicitarea rezervarii, se va achita prima noapte 

de cazare cu mic dejun, pe baza unei facturi proforme cu termen de plata de 2 zile de la emiterea acesteia, iar diferenţa 

se va achita la recepţie. 

3.4. Pentru perioada Festivalului de Film “ANONIMUL” (17.08 - 23.08.2015), se va percepe în avans întreagă 

contravaloare a rezervarii, în 5 zile de la primirea facturii proforme. 

3.5. Pentru rezervarile cu oferte speciale /pachete speciale, se va achita în avans întreagă valoare, în termen de 5 zile 

de la primirea facturii proforme. 

 

4. Anularea rezervărilor: 

 

4.1. Anularea rezervarii se consideră fermă doar cu solicitarea NUMAI ÎN SCRIS către Departamentul de Rezervări 

al Resortului Green Village, la adresa de e-mail reservations@greenvillage.ro . 

4.2. Pentru perioadele de capete de sezon şi sezon intermediar (01.06-09.07.2015 şi 24.08-11.10.2015): dacă 

rezervarea este anulată cu până la 7 zile înainte de dată sosirii, nu va fi percepută nicio penalizare. Dacă rezervarea 

este anulată cu mai puţin de 7 zile înainte de dată sosirii, se va reţine prima noapte de cazare cu mic dejun. 

4.3. Pentru perioada de vârf de sezon (10.07-23.08.2015): dacă rezervarea este anulată cu până la 10 zile înainte de 

dată sosirii, nu va fi percepută nicio penalizare. Dacă rezervarea este anulată cu mai puţin de 10 zile înainte de dată 

sosirii, se va reţine prima noapte de cazare cu mic dejun. 

4.4. Pentru perioada Festivalului de Film “ANONIMUL” (17.08 - 23.08.2015), condiţiile de anulare speciale sunt:  

4.4.1. dacă rezervarea este anulată până la dată de 17.07.2015, nu se va percepe nicio penalizare 

4.4.2. dacă rezervarea este anulată în intervalul 17.07-07.08.2015, se va reţine 50% din totalul rezervarii 

4.4.3. dacă rezervarea este anulată în intervalul 07.08-17.08.2015, sau în caz de no- show, se va reţine 100% din totalul 

rezervarii 



 
 
 
 
 
4.5. La anularea rezervarii cu oferta specială / pachet special, se va reţine întreagă contravaloare a rezervarii, achitată 

integral în avans. 

 

5. Politică “no-show”: 

 

5.1. Pentru turiştii care nu se prezintă la cazare în ziua de intrare înscrisă în rezervare, se va reţine contravaloarea 

primei nopţi de cazare cu mic dejun, iar rezervarea va fi anulată pentru toată perioada comandată. 

5.2. Pentru turiştii care au rezervat şi transferul cu barca de la Murighiol la Sfântu Gheorghe: în caz de neprezentare la 

cazare în ziua de intrare înscrisă în rezervare, se va încasa contravaloarea transferului tur şi contravaloarea primei 

nopţi de cazare cu mic dejun, iar rezervarea va fi anulată pentru toată perioada comandată. 

 

6. Tarife: 

 

Preţul plătit de client include toate serviciile specificate în documentul de confirmare a rezervarii. Costurile 

pentru alte tipuri de masă în afară celor specificate în documentul de confirmare a rezervarii nu se regăsesc în preţul 

plătit de client şi vor fi facturate separat în cazul în care clientul optează pentru aceste servicii.. Costurile pentru alte 

activităţi sau servicii suplimentare nu se regăsesc în preţul plătit de client şi vor fi facturate separat în cazul în care 

clientul optează pentru aceste servicii.  

Este bine de ştiut că pentru accesul în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării se achita o taxa de acces în Delta Dunării. 

Valoarea acesteia este de 5 lei de persoană pe zi, 15 lei de persoană pe săptămâna sau 30 lei de persoană pe an. 

Permisele de acces în rezervaţie pot fi achiziţionate de la sediul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării 

(ARBDD) sau de la centrele de informare turistică sau se plătesc la recepţia Complexului GV. Tariful de intrare nu se 

aplică pentru copii, elevi, studenţi, pensionari, veterani de război, foşti deţinuţi politici sau urmaşii eroilor martiri şi 

răniţii din Revoluţia din decembrie 1989.  

Contravaloarea permiselor de acces mai poate fi achitată atât prin mandat poştal, cât şi prin virament bancar, în contul 

ARBDD nr. RO56TREZ6415003xxx003884, deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea, beneficiar: A.R.B.D.D. Tulcea, Cod 

fiscal: 3722040, specificând la explicaţii: "tarif acces pentru persoane (nume persoană)" 

 

7. Politică de plata 

 

 Plata se face în EUR sau RON, prin virament bancar, pe baza unei facturi proforme. Pentru plăţile în RON se va 

lua în calcul cursul BNR din ziua emiterii facturii proforme, majorat cu 2% (coeficient de risc valutar). La recepţia 

Resortului Green Village sunt acceptate ca metode de plata: transfer bancar, plata  numerar în LEI sau EURO, plata cu 

carduri bancare VISA, MASTER CARD, MAESTRO. In cazul neplatii facturii proforme la termenul mentionat, rezervarea 

va fi anulata din sistem. 

 

8. Politică de restituire a banilor 

 

8.1. Restiuirea banilor se va face doar cu solicitarea NUMAI ÎN SCRIS către Departamentul de Rezervări al Resortului 

Green Village, la adresa de e-mail reservations@greenvillage.ro, cu datele depunătorului, contul şi banca  unde se vor 

vira  banii. 



 
 
 
 
 
8.2. Vă atentionăm că la returnarea banilor din avans, după reţinerea sumelor specificate la punctele 3, paragrafele 

3.2; 3.3; 3.4. şi punctul 4, paragrafele 4.1; 4.2, se vor reţine şi comisionale bancare aferente băncii depunătorului. 

 

9. Politică de sosire / plecare 

 

9.1. Primirea camerei (check-in) se face începând cu ora 14:00.   

9.2. Eliberarea camerei (check-out) se face înainte de ora 10:30. 

9.3. În cazul nerespectării orei de check-out (late check-out), se va încasa tariful unei nopţi de cazare cu mic dejun, 

afişat la recepţie. 

9.4. Primirea camerei mai devreme de ora 14:00 (early check–in) se va face numai cu o cerere trimisă în prealabil 

la adresa de e-mail reservations@greenvillage.ro şi confirmată de către Departamentul de Rezervări al Resortului 

Green Village. 

9.5. Orice plângere legată de unitatea de cazare trebuie semnalată imediat, la faţă locului, personalului S.C. Touring 

Imobiliare SRL. Reclamaţiile care survin cu întârziere nu mai pot fi luate în considerare, deoarece condiţiile în care 

survin iniţial nu mai pot fi replicate. 

 

10. Obligaţiile clientului: 

 

Clientul va păstra în bune condiţii unitatea de cazare alocată şi obiectele de inventar din ea, folosindu-le doar 

în scopul pentru care au fost gândite. Este interzisă închirierea unităţilor de cazare către terţi, fără aprobarea scrisă în 

prealabil de către S.C. Touring Imobiliare SRL. La plecare, clientul va lasă unitatea de cazare în bună stare şi având un 

grad rezonabil de curăţenie. În cazul în care aceste prevederi nu sunt respectate, S. C. Touring Imobiliare SRL este 

nevoită să solicite clientului o plata suplimentară. Unitate de cazare va fi ocupată exclusiv de numărul de persoane 

menţionat în confirmarea rezervarii şi/sau în contract, copiii fiind consideraţi persoane. Excepţie poate face cazul în 

care  S. C. Touring Imobiliare SRL agrează în scris cu clientul altfel. Clienţii vor menţine în bune condiţii atât unitatea 

de cazare cât şi obiectele de inventar şi trebuie să informeze personalul S.C. Touring Imobiliare SRL despre orice 

prejudiciu întâmpinat pe parcursul şederii lor şi dacă este cazul să achite suma necesară pentru reparaţia sau înlocuirea 

unor obiecte. 

În cadrul Resortului Green Village predomină materialele naturale precum lemnul, stuful, bambusul şi inul 

brut. Clientul este rugat să păstreze un nivel redus de zgomot şi  dacă este fumător, are obligaţia să folosească spaţiile 

exterioare special amenajate pentru fumători.  

Montarea de corturi sau alte structuri se pot face doar în secţiunea special amenajată în acest scop (Dolphin Camping). 

 

11. Responsabilităţile S.C. Touring Imobiliare: 

 

S.C. Touring Imobiliare îşi tratează cu seriozitate obligaţiile şi responsabilităţile în cee a ce priveşte unităţile de 

cazare oferite spre închiriere şi a documentelor întocmite în relaţia cu clientul. 

Standardele la care operează S.C. Touring Imobiliare SRL sunt cele reglementate şi acceptate a fi conforme în 

România. 

Pozele şi descrierile din materilalele informative realizate şi publicate de către S. C. Touring Imobiliare SRL atât în 

mediul on-line cât si cel off-line au un caracter informal. Toate informaţiile ce se referă la dimensiuni şi distanţe sunt 

estimative. 


