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LANȚ HOTELIER DIN ROMÂNIA



DESPRE UNITA TURISM 
Cele 15 de hoteluri Unita Turism acoperă toate genurile de 
tu rism, de la cel de afaceri și tranzit, până la turismul de 
agrement și turismul balnear. Înființată ca rețea hotelieră 
în anul 2000 la Timișoara, Unita Turism reunește hoteluri 
de tradiție din 9 orașe ale țării. Capacitatea totală de cazare 
a rețelei hoteliere depășește 4 000 de locuri în hoteluri și 
5 000 de locuri în restaurante și baruri. Hotelurile acoperă 
toate categoriile de clasificare până la 4 stele, oferind 
condiții de cazare la standarde turistice internaționale. 

Procesul susținut de extindere a standardelor de dotări și 
servicii și programele investiționale programate pentru 
următorii ani recomandă rețeaua hotelieră Unita Turism ca 
un important reper în industria hotelieră și de agrement din 
România.

TURISM DE AGREMENT 
Unita Turism este singurul lanț hotelier din România care 
dis pune de locații în toate zonele turistice reprezentative 
ale țării. În hotelurile Unita Turism veți întâlni aceleași gaz-
de prietenoase și atente, oriunde ați călători: din renumite 
stațiuni montane, până în inima litoralului sau în sălbaticia 
Deltei Dunării. Standardele hoteliere satisfac orice exigențe, 
îndeplinind toate premisele unei vacanțe perfecte. 

TURISM DE AFACERI ȘI TRANZIT 
Hotelurile Unita Turism reprezintă adevarate repere urbane 
în centrele civice din 9 orașe importante ale României. 
Poziționarea privilegiată în zonele comerciale, bancare și 
admi nistrative recomandă hotelurile Unita Turism oameni-
lor de afa ceri. Oaspeții Unita Turism beneficiază, alături de 
pachetele de facilități premium (internet, săli de conferință, 
leisure center), de confort la cele mai înalte standarde. 
Maeștrii bucătari din restau rantele Unita Turism invită pe 
cei mai pretențioși gourmets la o călătorie culinară, pornind 
de la preparatele internaționale cla sice, până la savuroasele 
mâncăruri românești tradiționale. 

TURISM BALNEAR 
Unita Turism oferă posibilitatea efectuării de tratamente 
balneo climaterice pe tot parcursul anului în cadrul com-
plexului balnear Lacu Sărat, situat la 5 km de Brăila.  
Stațiunea Lacu Sărat deține cel mai valoros zăcământ tera-
peutic din România, fiind o adevarată oază de verdeață cu 
efecte be nefice asupra corpului uman. Complexul balnear 
Unita Turism din stațiunea Lacu Sărat cuprinde o bază de 
tratament proprie, dotată cu bazin pentru hidro-kinetote-
rapie, saună și sală de gimnastică și oferă, suplimentar, 
facilități de balneație liberă (băi de soare și nămol). Trata-
mentele se desfășoară cu sprijinul per sonalului calificat și  
răspund la indicații terapeutice multiple. 
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