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 Denumita si “ Perla Marii Negre”, Mamaia este cea mai
 mare statiune de pe litoralul romanesc, situata in partea de
 nord a orasului Constanta si intinsa pe o fasie de pamant cu
 lungimea de 8km. Lipsa stancilor de pe fundul marii, nisipul fin,
.…verile lungi si calde sunt doar cateva din calitatile statiunii

Plaje lungi şi nisip fin 

Denumită şi “Perla Mării Negre”, Mamaia 
este cea mai mare staţiune de pe litoralul 
românesc, situată în partea de nord a oraşului 
Constanţa şi întinsă pe o fâşie de pământ 
cu lungimea de 8 km. Lipsa stâncilor de pe 
fundul mării, nisipul fin, verile lungi şi calde 
sunt doar câteva din calităţile staţiunii….

Activităţi şi atracţii turistice 

Sporturi acvatice
Sporturi pe plajă

Plimbări cu bicicleta
Plimbări cu Telegondola

Parcul acvatic Aqua Magic
Excursii de o zi în împrejurimi
Satul de vacanţă Luna Park

Insula Ovidiu
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© Hotel Vega

© Hotel Splendid © Hotel Iaki © Hotel Richmond

Relaxare şi servicii de înaltă calitate 

Condiţii de cazare variate
Centre Wellness & Spa
Piscine interioare şi exterioare
Săli de conferinţă 
Terenuri de sport

© Hotel Golden Tulip

Gastronomie bogată 

În Mamaia puteţi degusta o gamă variată de preparate alese, care satisfac 
chiar şi cele mai pretenţioase gusturi. Astfel, în cele peste 100 de restaurante 
din staţiune, felurile de mâncare variază de la cele mai apetisante bucate cu 
specific tradiţional românesc, până la bucătăria marină şi internaţională. 



© Hotel Richmond

Viaţă de noapte 

Mamaia este staţiunea care nu 
doarme. Dacă pe timpul zilei staţiunea 
este într-o forfotă continuă, aflaţi că 
pe timpul nopţii cele mai incendiare 
showuri şi petreceri vă vor ţine treji 
până în zorii zilei. La Mamaia intâlniţi DJ 
celebri, petreceri tematice în cluburi 
şi pe plajă, karaoke, concerte live si 
multă voie bună.

© Princess Summer Club © Ego Club

© The Color Run Mamaia

Evenimente cu tradiţie

Parada Litoralului Românesc – 1 Mai
Seawolves Bike Fest – Iunie

Festivaluri de muzică electronică – Iunie
The Color Run Mamaia – Iulie

Carnavalul Mamaia – Iulie şi August
Show-uri de modă – Iulie şi August
Ziua Marinei Române – 15 August

Festivalul Antic Tomis – August
Triathlon Challenge Mamaia - Septembrie



Informaţi i  ut i le 
www.ratc.ro   - Trasee transport public Mamaia - Constanţa 

www.mk-airport.ro - Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa
www.autogari.ro - Transport în afara localităţii cu autobuzul

www.infofer.ro - Transport în afara localităţii cu trenul
www.ivelo.ro - Închiriere biciclete Mamaia şi Constanţa 

www.facebook.com/TelegondolaMamaia - Plimbări cu Telegondola
www.aqua-magic.ro - Parcul acvatic  Aqua Magic
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