STAŢIUNEA: BĂILE HERCULANE
HOTEL: DACIA**/***
PERIOADA: 01.03.2015-25.12.2015

TARIF/PERS./SEJUR 12 NOPȚI - CAZARE + MASĂ+TRATAMENT

Camera DBL, TV, baie cu duş, 12 nopți, masa Fișa Cont de 540 lei/sejur, 30 proceduri/10 zile
01.03.2015-31.05.2015 / 16.09.2015-25.12.2015
01.06.2015-15.09.2015

CAZARE DBL 2**

CAZARE DBL3*

CAZARE DBL 2**

CAZARE DBL3*

1010

1145

1110

1280

HOTEL DACIA, staţiunea Băile Herculane, are o capacitate de 1070 locuri în 535 camere. Camerele au baie proprie, cablu TV
parţial, radio; sală de conferinţe de 300 locuri; restaurantul Dacia** - cu o capacitate de 480 locuri; grădina de vară cu o
capacitate de 160 locuri; Restaurant Clasic** cu o capacitate de 125 locuri; Restaurant Orizont** cu o capacitate de 260
locuri.
TRATAMENT BALNEAR:
Baza de tratament este dotată pentru tratarea cu ajutorul factorilor curativi(izvoare cu ape minerale calde, sulfuroase,
clorurate sodice şi calcice), a afecţiunilor reumatismale, afecţiunilor post traumatice, neurologice periferice precum şi a celor
associate. Tratament = TR
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copiii cu vârsta până la maxim 10 ani beneficiază de cazare gratuită dacă nu solicită pat suplimentar.
Pentru utilizarea unui pat pliant în camera ocupată de doi adulţi, pentru copiii până la maxim 12 ani se achită 50% din tariful
unui loc în camera DBL.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.
Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 10-12 ani cazaţi în camera DBL cu un singur ADL se va achita: c/valoarea unei camere
SGL cu 2 MD.

STAŢIUNEA: BĂILE HERCULANE
HOTEL: DOMOGLED***
PERIOADA: 01.03.2015-25.12.2015

TARIF/PERS./SEJUR 12 NOPȚI - CAZARE + MASĂ+TRATAMENT
Camera DBL, TV, baie cu duş, 12 nopți, masa Fișa Cont de 540 lei/sejur, 30 proceduri/10 zile
01.03.2015-31.05.2015 / 16.09.2015-25.12.2015
01.06.2015-15.09.2015

Cazare + Fișa Cont
1325

Cazare + Fișa Cont
1435

HOTEL DOMOGLED, staţiunea Băile Herculane, are o capacitate de 263 locuri în 138 camere. Camerele sunt dotate cu baie cu
duş, cablu TV, telefon; sala de conferinţă este de 300 locuri.
MASA:
Masa Fișa Cont – 540 lei/sejur/pers.
TRATAMENT BALNEAR:
Baza de tratament este dotată pentru tratarea cu ajutorul factorilor curativi(izvoare cu ape minerale calde, sulfuroase,
clorurate sodice şi calcice), a afecţiunilor reumatismale, afecţiunilor post traumatice, neurologice periferice precum şi a celor
asociate.
Tarif– 25lei/zi/pers, 3 proceduri incluse în tarif.
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 2 ani – servicii gratuite
Copii cu vârsta cuprinsă între 2-12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi 50% reducere din tariful
unui loc în cameră DBL dacă solicită pat suplimentar.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.

STAŢIUNEA: BĂILE HERCULANE
HOTEL: DACIA***
PERIOADA: 01.03.2015-25.12.2015

Cazare: camera DBL modernizată***, TV, baie cu duş
01.03.2015-31.05.2015 / 16.09.2015-25.12.2015

01.06.2015-15.09.2015

Cazare + Masa Fișa
Cont+Tratament/sejur 7 nopţi ( 8
zile)/pers
714

Cazare + Masa Fișa Cont+ Tratament/ sejur 7
nopţi ( 8 zile)/pers
786

HOTEL DACIA, staţiunea Băile Herculane, are o capacitate de 1070 locuri în 535 camere. Camerele au baie proprie, cablu TV
parţial, radio; sală de conferinţe de 300 locuri; restaurantul Dacia** - cu o capacitate de 480 locuri; grădina de vară cu o
capacitate de 160 locuri; Restaurant Clasic** cu o capacitate de 125 locuri; Restaurant Orizont** cu o capacitate de 260
locuri.
MASA:
PC - pensiune completă (fișa cont) – 45 lei/zi/pers
TRATAMENT BALNEAR:
Baza de tratament este dotată pentru tratarea cu ajutorul factorilor curativi(izvoare cu ape minerale calde, sulfuroase,
clorurate sodice şi calcice), a afecţiunilor reumatismale, afecţiunilor post traumatice, neurologice periferice precum şi a celor
associate.
Tarif– 25lei/zi/pers, 3 proceduri incluse în tarif.
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 2 ani – servicii gratuite
Copii cu vârsta cuprinsă între 2-12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi 50% reducere din tariful
unui loc în cameră DBL dacă solicită pat suplimentar.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.

STAŢIUNEA: BĂILE HERCULANE
HOTEL: DOMOGLED***
PERIOADA: 01.03.2015-25.12.2015
Cazare: camera DBL 3*, TV cablu
01.03.2015-31.05.2015 / 16.09.2015-25.12.2015

01.06.2015-15.09.2015

Cazare + PC + Tratament/sejur 7 nopţi (
8 zile)/pers
826

Cazare + PC +Tratament / sejur 7 nopţi ( 8
zile)/pers
890

HOTEL DOMOGLED, staţiunea Băile Herculane, are o capacitate de 263 locuri în 138 camere. Camerele sunt dotate cu baie cu
duş, cablu TV, telefon; sala de conferinţă este de 300 locuri.
MASA:
PC* - pensiune completă ( fișa cont) – 45 lei/zi/pers
TRATAMENT BALNEAR:
Baza de tratament este dotată pentru tratarea cu ajutorul factorilor curativi(izvoare cu ape minerale calde, sulfuroase,
clorurate sodice şi calcice), a afecţiunilor reumatismale, afecţiunilor post traumatice, neurologice periferice precum şi a celor
asociate.
Tarif– 25lei/zi/pers, 3 proceduri incluse în tarif.
FACILITĂŢI PENTRU COPII:
Copii cu vârsta până la 2 ani – servicii gratuite
Copii cu vârsta cuprinsă între 2-12 ani au gratuitate la cazare dacă nu solicită pat suplimentar şi 50% reducere din tariful
unui loc în cameră DBL dacă solicită pat suplimentar.
Serviciile de masă solicitate de părinţi pentru copii cu vârstă cuprinsă între 2-12 ani se vor achita la recepţia hotelului.

