Unde este situată staŃiunea Covasna?
- Covasna se situează la 55 km est de Brasov, la doar 20 de km de drumul european E574 Braşov – Bacău. PuteŃi
ajunge în staŃiune fie urmând drumul naŃional 13E Sfântu Gheorghe – Covasna, fie pe drumul judeŃean 121 Târgu
Secuiesc – Covasna.
Cum se ajunge la Clermont?
- Foarte simplu! Travesând Covasna de la vest la est (5 km) ajungeŃi la Hotel CLERMONT, situat la numai 50 m de
şoseau principală.
Când a fost inaugurat Hotelul Clermont?
- În noiembrie 2007 a fost inaugurat corpul principal de cladire iar în decembrie 2010 a fost finalizat un corp nou unit
printr-o pasarelă suspendată acoperită, cu climatizare.
Cui se adresează oferta Hotelului Clermont?
- Persoanelor de toate vârstele. Cadrul natural deosebit şi serviciile oferite la un standard ridicat se completează într-un
tot unitar armonios oferind o gamă largă de posibilităŃi de petrecere a timpului liber chiar şi celor mai pretenŃioşi
oaspeŃi.
Ce servicii oferă Hotel Clermont?
- Prioritatea Hotelului Clermont este aceea de a oferi servicii de tratament balnear de foarte bună calitate în cadrul
Centrului de Sănătate Clermont (bază proprie de tratament situată la demisolul corpului principal). Aparatura
ultramoderna, de ultimă generaŃie şi asistenŃa medicală asigurată de o echipă de profesionişti contribuie la succesul
reuşita acestei activităŃi.
- AtenŃie deosebită este acordată organizării de evenimente, conferinŃe şi programe de teambuiding prin intermediul
Centrului de ConferinŃe Clermont dar şi a diversităŃii şi complexităŃii facilităŃilor şi serviciilor existente.
- Serviciile de cazare oferite la cele mai înalte standarde şi specialităŃile culinare deosebite ce pot fi savurate în cadrul
Restaurantului Clermont contribuie la ofertarea unor pachete turistice complete, la standarde ridicate.
Ce afecŃiuni se pot trata?
- Utilizând factorii naturali de cură, Covasna şi implicit şi Centrul de Sănătate Clermont, oferă tratament balnear pe tot
parcursul anului. Se previn şi tratează în principal: afecŃiuni cardiovasculare, reumatice, boli endocrine, boli de nutriŃie,
boli ale sistemului nervos periferic. Mai multe detalii puteŃi găsi în prezentarea Centrului de Sătătate.
Ce documente sunt necesare pentru tratamentul balnear?
- Nu este necesară trimiterea de la medicul de familie deoarece înaintea începerii tratamentului se va efectua consultaŃia
medicală obligatorie în cadrul Centrului de Sanătate Clermont.
- Analizele medicale sau informaŃiile legate de tratamente efectuate anterior pot fi utile pentru doctorul balneolog în
stabilirea unui diagnostic corect.
Există pârtie de schi în Covasna?
- Începând cu sezonul de iarnă 2011-2012 funcŃionează o pârtie de schi deservită de un teleschi. Dificultatea pârtiei este
uşoară iar lungimea ei este de 400 m. În sezonul 2012-2013 va fi completată cu o nouă instalaŃie de teleschi iar
lungimea totală a pârtiei va fi de 1.100 m. Mai multe detalii pe www.schicovasna.ro.
Există spaŃii de joacă pentru copii?
- Există un spaŃiu de joacă exterior şi un spaŃiu de joacă în interiorul hotelului, fiind necesară însă supravegherea din
partea unui adult. Cu ocazia evenimentelor speciale (Paşte, Crăciun, Revelion) se amenajează un spaŃiu special pentru
joacă fiind asigurată şi supravegherea pentru anumite intervale de timp.
Cum se serveşte masa?
- În cadrul restaurantului Clermont masa se serveşte a la carte iar micul dejun este tip bufet. Creditul restaurant inclus în
pachetele SPA sau în anumite pachetele speciale poate fi utilizat în Restaurantul Clermont, Cafe Clermont, Bar-Club
Clermont (cu excepŃia produselor din tutun). În funcŃie de solicitări (este foarte important să fie făcute în timp util) se
pot servi preparatele culinare astfel încat să fie respectate diverse regimuri alimentare.
Ce obiective turistice se pot vizita?
- InformaŃii legate de obiectivele turistice din oraş şi împrejurimi puteŃi gasi pe site la LocaŃie/AtracŃii turistice.

