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STATIUNEA BAILE HERCULANE
Indicații terapeutice: reumatism,spondiloză,redori articulare post traumatice,artroză,pareze, paralizii,boli
respiratorii şi cardiovasculare,afecţiuni oculare, reumatism degenerativ, diabet zaharat, boli dermatologice,
tulburări endocrine, ameliorarea durerilor de cap şi a insomniilor.
Resursele de tratament -Staţiunea are ape minerale termale bicarbonate, clorurosodice, uşor sulfurate,
calde. Sunt izvoare cu apa avand o temperatură între 38 şi 53 grade Celsius, şi unele între 46 şi 56 grade
Celsius.

Hotel Dacia***
TRANZIT/ODIHNĂ
SERVICII
Loc în dbl 2* , MD fișă cont 12 lei
Loc în dbl 2* , DP fișă cont 30 lei
Loc în dbl 2* , PC fișă cont 45 lei
Supliment loc în Apartament(2 pers)
TRATAMENT
Loc în dbl 2* ,DP fișă cont 30 lei si 3 proceduri/ zi in
baza biletului de trimitere
Loc în dbl 2* , PC fișă cont 45 lei si 3 proceduri/ zi in
baza biletului de trimitere
ALTE SERVICII
Supliment Single
Supliment 3*

1.05-31.05
16.10-30.11

Tarife standard – lei/zi
1.06-15.07
16.07-31.08
1.09-15.10

72,34
87,68
100,83
60,28

88,78
105,22
118,37
70,14

94,26
110,70
123,85
80,01

100,83

117,27

122,75

112,89

130,42

135,90

29,59
19,73

50,42
19,73

70,14
19,73

1.05-31.05
16.10-30.11

1.06-15.07
1.09-15.10

16.07-31.08

1080

1188

1260

1248

1428

1476

920

1010

1070

1060

1210

1250

658

721

763

756

861

889

Oferte Speciale - (lei/pachet)
SENIORI ACTIVI
SERVICII
Loc în dbl 2*, 12 nopți, PC-meniu fix , 30 proceduri/
10 zile in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 3*, 12 nopți, fișă cont 540 lei, 30
proceduri/ 10 zile in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 2*, 10 nopți, PC-meniu fix, 24 proceduri/
8 zile in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 3*, 10 nopți, fișă cont 450 lei, 24
proceduri/ 8 zile in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 2*, 7 nopți, PC- meniu fix, 18 proceduri/
6 zile in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 3*, 7 nopți, fișă cont 315 lei, 18
proceduri/ 6 zile in baza biletului de trimitere
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Inscrieri Timpurii - Serviciile se vor achita integral in 3 zile lucratoare de la data efectuarii rezervarii.
Locurile pentru aceste oferte sunt limitate, fiind valabile pana in data de 1.03.2017.
Tarife– lei/zi
TRANZIT/ODIHNĂ

1.05-31.05
16.10-30.11

1.06-15.07
1.09-15.10

16.07-31.08

65,76
78,91
90,97
54,80

80,01
95,35
107,41
63,57

85,49
99,74
111,79
72,34

90,97

106,31

110,70

101,93

118,37

122,75

26,30
17,54

44,94
17,54

63,57
17,54

SERVICII
Loc în dbl 2** , MD fișă cont 12 lei
Loc în dbl 2**, DP fișă cont 30 lei
Loc în dbl 2**, PC fișă cont 45 lei
Supliment loc în Apartament(2 pers)
TRATAMENT
Loc în dbl 2**,DP fișă cont 30 lei si 3
proceduri/ zi in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 2** , PC fișă cont 45 lei si 3
proceduri/ zi in baza biletului de trimitere
ALTE SERVICII
Supliment Single
Supliment 3*

1.05-31.05
16.10-30.11

SENIORI ACTIVI
SERVICII
Loc în dbl 2**, 12 nopți, PC-meniu fix , 30
proceduri/ 10 zile in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 3***, 12 nopți, fișă cont 540 lei, 30
proceduri/ 10 zile in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 2**, 10 nopți, PC-meniu fix, 24
proceduri/ 8 zile in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 3***, 10 nopți, fișă cont 450 lei, 24
proceduri/ 8 zile in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 2**, 7 nopți, PC- meniu fix, 18
proceduri/ 6 zile in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 3***, 7 nopți, fișă cont 315 lei, 18
proceduri/ 6 zile in baza biletului de trimitere

Oferte Speciale - (lei/pachet)
1.06-15.07
16.07-31.08
1.09-15.10

980

1080

1146

1135

1299

1343

837

919

973

964

1101

1137

598

656

694

687

783

808

Pachete Speciale- (lei/pachet)
DECADA BALNEARA
Loc în dbl 2* 9 nopți, PC-meniu fix , 21 proceduri/ 7 zile in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 3* 9 nopți, PC- fișă cont 405 lei, 21 proceduri/ 7 zile in baza biletului de trimitere
O SAPTAMANA DE REFACERE CU MIC DEJUN
Loc în dbl 2*, 6 nopți, MD-meniu fix, 15 proceduri/ 5 zile in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 3* 6 nopți, MD - fisa cont 72 lei, 15 proceduri/ 5 zile in baza biletului de trimitere
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O SAPTAMANA DE REFACERE CU DEMIPENSIUNE
Loc în dbl 2*, 6 nopți, DP-meniu fix, 15 proceduri/ 5 zile in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 3* 6 nopți, DP-fisa cont 180 lei, 15 proceduri/ 5 zile in baza biletului de trimitere
HAI LA BAI
Loc în dbl 2* 5 nopți, PC-fisa cont 225 lei , 10 proceduri/5 zile in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 3* 5 nopți, PC-fisa cont, 225 lei 10 proceduri/5 zile in baza biletului de trimitere

1.05-15.07 si
1.09-30.11
550
650
1.05-15.07 si
1.09-30.11
625
750

- Serviciile si pachetele care contin tratament se valorifică doar în baza unui bilet de trimitere pentru
servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate românesc, cu precizarea numărului de contract cu
C.A.S. , dovada de asigurat (adeverinta de la locul de muncă sau cupon de pensie) si cardul de sanatate
activat. În cazul în care turiștii nu prezintă biletul de trimitere, pentru pachetele cu tratament inclus se va
plati un supliment de 20 lei /zi (pentru fiecare zi de tratament a sejurului).
- Tratamentul balnear înclude 1 consultație înițială, 1 consultație finală si un număr de proceduri pe zi
conform specificatiilor pachetului, cu excepția duminicilor si a sărbatorilor legale.
- Copiii în varstă de până la 10 ani beneficiază de gratuitate la cazare, în cazul în care nu se solicită pat
suplimentar. Valoarea unui pat suplimentar (pat pliant) este de 25 lei/zi tarif net, cazare fără mic dejun.
- Ofertă specială: la pachetul “Seniori activi”- varianta de 12 nopți, se acordă gratuit o excursie în
imprejurimi.
- În cazul pachetelor de servicii derulate în doua perioade, tariful se va defalca pe fiecare perioadă
separat.
- Suplimentul pentru camera single, în cazul pachetului “Seniori activi” este similar cu cel al tarifelor
nete (primul tabel).
- Inscrieri timpurii: Serviciile se vor achita integral in 3 zile lucratoare de la data efectuarii rezervarii.
Locurile pentru aceste oferte sunt limitate, fiind valabile pana in data de 1.03.2017.

Hotel Domogled***
Tarife standard – lei/zi
15.03-30.04

1.05-31.05

1.06-15.07

16.11-15.12

16.10-15.11

1.09-15.10

Loc în dbl 3* , MD fișă cont 12 lei
Loc în dbl 3* , DP fișă cont 30 lei

80,01
96,45

98,64
113,98

113,98
130,42

130,42
146,86

Loc în dbl 3* , PC fișă cont 45 lei

109,60
39,46

127,14
50,42

143,58
80,01

160,02
89,87

108,50

126,04

142,48

158,92

121,66

139,19

155,63

172,07

35,07

50,42

80,01

89,87

TRANZIT/ODIHNĂ

16.07-31.08

SERVICII

Supliment loc în Apartament (2 pers)
TRATAMENT
Loc în dbl 3* ,DP fișă cont 30 lei si 3 proceduri/ zi
in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 3* , PC fișă cont 45 lei si 3 proceduri/ zi
in baza biletului de trimitere
ALTE SERVICII
Supliment Single
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Oferte SPECIALE - lei/pachet
SENIORI ACTIVI

15.03-30.04

1.05-31.05

1.06-15.07

16.11-15.12

16.10-15.11

1.09-15.10

1260

1320

1548

1620

1070

1120

1310

1370

763

798

930

973

Loc în dbl 3*, 12 nopți, fișă cont 540 lei, 30
proceduri/ 10 zile cu biletul de trimitere
Loc în dbl 3*, 10 nopți, fișă cont 450 lei, 24
proceduri/ 8 zile cu biletul de trimitere
Loc în dbl 3*, 7 nopți, fișă cont 315 lei, 18
proceduri/ 6 zile cu biletul de trimitere

16.07-31.08

INSCRIERI TIMPURII - Serviciile se vor achita integral in 3 zile lucratoare de la data efectuarii
rezervarii. Locurile pentru aceste oferte sunt limitate, fiind valabile pana in data de 1.03.2017.

Tarife– lei/zi
15.03-30.04

1.05-31.05

1.06-15.07

16.11-15.12

16.10-15.11

1.09-15.10

Loc în dbl 3* , MD fișă cont 12 lei
Loc în dbl 3* , DP fișă cont 30 lei
Loc în dbl 3* , PC fișă cont 45 lei

72,34
87,68
99,74

88,78
103,02
115,08

103,02
118,37
130,42

118,37
132,62
144,67

Supliment loc în Apartament(2 pers)
TRATAMENT
Loc în dbl 3* ,DP fișă cont 30 lei si 3 proceduri/
zi in baza biletului de trimitere
Loc în dbl 3* , PC fișă cont 45 lei si 3 proceduri/
zi in baza biletului de trimitere
ALTE SERVICII
Supliment Single

35,07

44,94

72,34

81,10

98,64

113,98

129,33

143,58

110,70

126,04

141,38

155,63

31,78

44,94

72,34

81,10

TRANZIT/ODIHNĂ

16.07-31.08

SERVICII

Oferte Speciale - lei/pachet
SENIORI ACTIVI
Loc în dbl 3*, 12 nopți, fișă cont 540 lei, 30
proceduri/ 10 zile cu biletul de trimitere
Loc în dbl 3*, 10 nopți, fișă cont 450 lei, 24
proceduri/ 8 zile cu biletul de trimitere
Loc în dbl 3*, 7 nopți, fișă cont 315 lei, 18
proceduri/ 6 zile cu biletul de trimitere

15.03-30.04

1.05-31.05

1.06-15.07

16.11-15.12

16.10-15.11

1.09-15.10

1146

1200

1408

1474

973

1019

1192

1246

694

726

847

885

16.07-31.08

Oferte - lei/pachet
DECADA BALNEARA
Loc în dbl 3*, 9 nopți, fisa cont 405 lei, 21 proceduri/ 7 zile cu biletul de trimitere

O SAPTAMANA DE REFACERE CU MIC DEJUN
Loc în dbl 3*, 6 nopți, fisa cont 72 lei, 15 proceduri/ 5 zile cu biletul de trimitere

O SAPTAMANA DE REFACERE CU DEMIPENSIUNE
Loc în dbl 3*, 6 nopți, fisa cont 180 lei, 15 proceduri/ 5 zile cu biletul de trimitere
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HAI LA BAI
Loc în dbl 3*, 5 nopți, fisa cont 225 lei, 10 proceduri/ 5 zile cu biletul de trimitere

15.03-31.05 si 1.10-15.12
750

- Serviciile si pachetele care contin tratament se valorifică doar în baza unui bilet de trimitere pentru
servicii medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate românesc, cu precizarea numărului de contract cu
C.A.S. , dovada de asigurat (adeverinta de la locul de muncă sau cupon de pensie) si cardul de sanatate
activat. În cazul în care turiștii nu prezintă biletul de trimitere, pentru pachetele cu tratament inclus se va
plati
- Tratamentul balnear înclude 1 consultație înițială, 1 consultație finală si un număr de proceduri pe
zi conform specificatiilor pachetului, cu excepția duminicilor si a sărbatorilor legale.
- Copiii în varstă de până la 10 ani beneficiază de gratuitate la cazare, în cazul în care nu se solicită
pat suplimentar. Valoarea unui pat suplimentar (pat pliant) este de 25 lei/zi tarif net, cazare fără mic dejun.
- Ofertă specială: la pachetul “Seniori activi”- varianta de 12 nopți, se acordă gratuit o excursie în
imprejurimi.
- Suplimentul pentru camera single, în cazul pachetului “Seniori activi” este similar cu cel al tarifelor
nete (primul tabel).
- Inscrieri timpurii - Serviciile se vor achita integral in 3 zile lucratoare de la data efectuarii
rezervarii. Locurile pentru aceste oferte sunt limitate, fiind valabile pana in data de 1.03.2017.

HOTEL DIANA ***
Tarife Standard
03.01.201701.06.201701.09.201731.05.2017
31.08.2017
22.12.2017
Camera
single
155
lei
180
lei
155 lei
Check-in 16.00
Check-out 12.00
Camera dubla
170 lei
195 lei
170 lei
Camera family
240 lei
290 lei
240 lei
Apartament
360 lei
420 lei
360 lei
Tarifele includ micul dejun in sistem bufet suedez si acces gratuit la piscina interioara, sauna finlandeza si
jacuzii.
Servicii de masa: MD suplimentar: - adulti si copii peste 12 ani – 27 lei/pers;
Adultii: pranz – 36 lei/pers, cina – 41 lei/pers
Facilitati copii:- 0-7 ani gratuit, fara pat suplimentar, MD inclus; 7-12 ani – pat suplimentar + MD= 45 lei/zi,
fara MD = 31 lei/noapte). Copiii cu varsta intre 7 – 14 ani: pranz – 23 lei, cina – 28 lei.
First Booking – minim 2 nopti (rezervari pentru perioadele: 02.01.2017-31.05.2017 / 01.09.201722.12.2017) - Pana la 23.12.2016 – 30 % discount;
Early Booking (rezervari efectuate pana la 31.03.2017, dar cu minim 14 zile inainte de inceperea sejurului) –
minim 2 nopti – 20% discount.
Plata se face integral in 5 zile de la data rezervarii. In caz de anulare, banii nu sunt returnati, putandu-se
doar reprograma sejurul.
Tipuri Camera

Pachete tratament - Tarif lei/pers/zi
02.01.2017-31.05.2017
01.06.2017-31.08.2017
01.09.2017-22.12.2017
Numar nopti
Fisa cont
Pensiune completa
Fisa cont
Pensiune completa
130
118
164
150
5 Nopti
120
110
154
140
10 Nopti
110
100
144
130
14 Nopti
Pachetul include: cazare(loc in DBL), masa: fisa cont de 40 lei/pers/zi sau Pensiune Completa si tratament:
3 proceduri de tratament balnear/zi si consultatie medicala. Acces gratuit la Piscina, Sauna, Jaccuzi.
Tarifele sunt valabile pentru turistii care prezinta medicului de familie din hotel dovada de asigurat in
Perioada
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Romania: bilet de trimitere si cardul de sanatate pentru serviciile medicalein sistemul asigurarilor sociale de
sanatate.
Accesul la serviciile incluse in pachete si swrviciile conexe se face doar pe vaza bratarilor de acces
(nedetasabile, netransmisibile). Suplimetul de single = 35 lei.
First Booking (rezervari pentru perioadele: 02.01.2017-31.05.2017/01.09.2017-22.12.2017), pana la 23.1220%.
Early Booking rezervari efectuate pana la 31.03.2017, dar cu minim 14 zile inainte de inceperea sejurului –
15%.
Pentru pachetele achizitionate la reducere, plata se face integral in 5 zile de la data rezervarii. In caz de
anulare, banii nu sunt returnati, putandu-se doar reprograma sejurul.
Pachet Wellness
Tarif lei/pers/sejur
Perioada

02.01.2017-31.05.2017
01.09.2017-22.12.2017

01.06.2017-31.08.2017

390

490

Pachetul include: 4 nopti cazare(loc in DBL 3*), masa in valoare de 100 lei/camera/sejur.
* Intrare Duminica incepand cu 16.00.
* Servicii wellness: 3 sedinte de masaj/pers/zi
First Booking (rezervari pentru perioadele: 02.01.2017-31.05.2017/01.09.2017-22.12.2017), pana la 23.12 15%.
Early Booking rezervari efectuate pana la 31.03.2017, dar cu minim 14 zile inainte de inceperea sejurului –
15%.
Pentru pachetele achizitionate la reducere, plata se face integral in 5 zile de la data rezervarii. In caz de
anulare, banii nu sunt returnati, putandu-se doar reprogrameaza sejurul.

HOTEL GETA ***
Perioada
SINGLE
01.04.2017-01.06.2017
01.09.2017-20.12.2017
01.06.2017-01.09.2017

.Tarife Standard - Tarif lei/zi
Tip Camera - Cazare+MD
DOUBLE
APARTAMENT

100

130

170

115

150

200

OFERTE SPECIALE
 O SAPTAMANA DE REFACERE SI RELAXARE
01.04-01.06.2017/01.09-20.12.2017 – 750 lei/pers
- 01.06-01.09.2017 – 850 lei/pers
Pachetul include: 6 nopti cazare, masa (BV 50 lei/zi/pers – meniu Fix) si tratament 5 zile(3 proceduri+1 baie
termala).
 O SAPTAMANA DE REFACERE SI RELAXARE
01.04-01.06.2017/01.09-20.12.2017 – 900 lei/pers
Pachetul include: 8 nopti cazare, masa (BV 50 lei/pers/zi, meniu fix) si tratament 7 zile (3 proceduri + 1 baie
termala/pers/zi).
- 01.04-01.06.2017/01.09-20.12.2017 – 1200 lei/pers
Pachetul include: 11 nopti cazare, masa (BV 50 lei/pers/zi, meniu fix) si tratament 10 zile (3 proceduri + 1
baie termala/pers/zi).
 O SAPTAMANA DE REFACERE SI RELAXARE
- 01.06-01.09.2017 – 1000 lei/pers
www.gorjtourism.ro
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Pachetul include: 8 nopti cazare, masa (BV 50 lei/pers/zi, meniu fix) si tratament 7 zile (3 proceduri + 1 baie
termala/pers/zi).
 OFERTA SPECIALA PENTRU PENSIONARI (obligatoriu trebuie sa prezinte cupon de pensie la cazare,
aferent lunii anterioare)
- 01.04-01.06.2017/01.09-20.12.2017 – 850 lei/pers
Pachetul include: 8 nopti cazare, masa (BV 50 lei/pers/zi, meniu fix) si tratament 7 zile (3 proceduri + 1 baie
termala/pers/zi).
- 01.04-01.06.2017/01.09.2017 – 1050 lei/pers
Pachetul include: 11 nopti cazare, masa (BV 50 lei/pers/zi, meniu fix) si tratament 10 zile (3 proceduri + 1
baie termala/pers/zi).
Ofertele sunt valabile pentru persoanele care prezinta la receptia hotelului biletul de trimitere de la
medicul de familie.

HOTEL GOLDEN SPIRIT ***
Tarife standard - Tarif/ lei/zi
Perioada/
Double gold
Double
Single
Double confort
tip camera
(matr/twin)
premium gold
05.01-30.03.2017
90
110
150
190
01.04-30.06.2017
100
120
160
210
01.07-31.08.2017
130
150
190
250
01.09-27.12.2017
90
120
150
190
Servicii masa: MD: 17 lei/pers/zi, DP: 67 lei/zi/pers(mic dejun si cina pe meniu prestabilit)
Facilitati copii: - copiii 0-6.99 ani gratuit la cazare, fara pat suplimentar. Copiii peste 7 ani pot fi cazati in
camera doar cu pat suplimentar. Patul suplimentar este 25% din tariful camerei duble.
Oferte speciale:
 Oferta Economica 10 nopti Tratament Balnear
Pachetul include: cazare(sau cazare cu MD) si tratament 4 proceduri/zi timp de 10 zile, conform
recomadarilor medicale: electroterapie, laser-terapie, magnetoterapie, unde scurte, ultrasunete,
magnetodiaflux, drenaj limfatic, kinetoterapie individuala, aplicatii parafina, aerosoli cu apa sulfuroasa, bai
galvanice(patru celulare), masaj medical, masaj terapeutic pat cu pietre de jad,acces la bazinele cu apa
termosulfuroasa.
Tarif lei/pers/sejur
Double
Double
Perioada/tip camera
Single Double gold (matr/twin)
premium gold
confort
Cazare+Tratament
15.01-30.06.2017/02.091390
940
1075
1255
27.12.2017
01.07-31.08.2017
1570
1075
1255
1345
Supliment copii 7-14 ani
400

Perioada/tip camera
15.01-30.06.2017/02.09www.gorjtourism.ro
rezervari@gorjtourism.ro

Single
1540

Double gold(matr/twin)

Double premium
gold

Tarif/pers/sejur
Double
confort

1225

1405

Cazare+MD+Tratament
1090
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27.12.2017
01.07-31.08.2017
Supliment copii 7-14 ani

1720

1225

1405

1495

400

 Oferta special Tratament Balnear 7 zile/6 nopti
Pachetul include: cazare 7 zile/ 6 nopti, masa (mic dejun si cina) meniu prestabilit si tratament 4
proceduri/zi timp de 6 zile, conform recomadarilor medicale: electroterapie, laser-terapie, magnetoterapie,
unde scurte, ultrasunete, magnetodiaflux, drenaj limfatic, kinetoterapie individuala, aplicatii parafina,
aerosoli cu apa sulfuroasa, bai galvanice(patru celulare), masaj medical, masaj terapeutic pat cu pietre de
jad, acces la bazinele cu apa termosulfuroasa.
Tarif/pers/sejur
Double premium
Double
Perioada/tip camera
Single Double gold(matr/twin)
gold
confort
Cazare+DP+Tratament
15.01-30.06.2017/02.091200
960
1052
1180
27.12.2017
01.07-31.08.2017
1290
1052
1180
1370
Supliment copii 7-14 ani
290
 Oferte de vara “Golden”
Pachetul include : 10 nopti cazare (loc in DBL), masa (mic dejun si cina meniu prestabilit), tratament BFT
(balneo fizioterapie) 10 zile (include 40 de proceduri), acces gratuit la bazinele cu apa termosulfuroasa.
Tarif lei/pers/sejur
Perioada/tip camera

Double gold (matr/twin)

Double premium gold

Double confort

1625

1885

Cazare+DP+Tratament
1435

01.07.2017-31.08.2017
 Zile gratuite de vacanta “7=6”

Tarif lei/camera/sejur
Perioada/tip camera

Single

Double gold (matr/twin)

Double premium gold

Cazare
05.01.2017-30.03.2017
01.04.2017-30.06.2017
01.07.2017-31.08.2017
01.09.2017-27.12.2017

540
660
660
720
780
900
540
720
Pachetul include cazare 7 nopti.

900
960
1140
900

HOTEL INTERNATIONAL ***
TIP CAMERA

CAZARE

MIC DEJUN/
PERSOANA
17
17
17

Tarife Standard 03.01-14.06/01.09-22.12.2017
DEMIPENSIUNE
PENSIUNE
PERSOANA
COMPLETA/PERSOANA
56
95
56
95
56
95

SINGLE
90
DOUBLE
121
APARTAMENT
221
Masa va fi servita in regim fisa cont.
Tariful patului suplimentar este de 36 lei/zi
Tratament balnear&SPA – 56 lei/zi/persoana(masaj, gimnastica medicala, 2 proceduri de electroterapie,
baie de sulf).
www.gorjtourism.ro
rezervari@gorjtourism.ro
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OFERTE SPECIALE (03.01.2017-14.06.2017/01.09.2017-22.12.2017)
 Pachet “Tratament 5 nopti” - 784 lei/pers/loc in DBL si cuprinde:
- Cazare 5 nopti
- Demipensiune, fisa cont in valoare de 224 lei/sejur
- Tratament 5 sedinte/sejur : 1 sedinta cuprinde: - drenaj limfatic, 20 min masaj sau 2 proceduri de
electroterapie, baie de sulf.
 Pachet “ Odihna si Relaxare 6 nopti” – 672 lei/pers/loc in DBL si cuprinde:
- Cazare 6 nopti
- Demipensiune, fisa cont in valoare de 336 lei/sejur.

-

Pachet “ Tratament 8 nopti” - 969 lei/pers/loc in DBL si cuprinde:
Cazare 8 nopti(7+1 noapte gratuita)
Demipensiune, fisa cont in valoare de 275 lei/sejur.
Tratament, 5 sedinte /sejur a cate 5 proceduri/zi: gimnastica medicala, 2 proceduri electroterapie,
masaj 20 min, baia de sulf.


-

Pachet ” Infrumusetare si Relaxare 8 nopti” – 1064 lei/pers/loc in DBL si cuprinde:
Cazare 8 nopti(7+1 nopte gratuita)
Demipensiune, fisa cont in valoare de 275lei/sejur.
Tratament de relaxare – 6 proceduri/sedinte
Tratamentul de relaxare cuprinde:
- 1 sedinta de masaj anti-stres cu aroma terapie
- 1 sedinta de impachetare cu ciocolata/namol sau struguri + exfoliant corporal
- 1 sedinta de masaj reflexoterapie
- 1 sedinta de hidromasaj (dus subacval+Jacuzzi cu saruri minerale)
- 1 sedinta de masaj facial oxigenant/hidratant sau antiage


-

“Oferta tratament 7 nopti” 1019 lei/pers/loc in DBL si cuprinde:
Cazare
Demipensiune, fisa cont in valoare de 314 lei/pers/sejur
Tratament 6 sedinte/sejur a cate 5 proceduri/zi : gimnastica medicala, 2 proceduri de electroterapie,
masaj 20 de minute, baia de sulf.
Bonus o sedinta de drenaj limfatic de 50 min.


-

“Oferta tratament 10 nopti” 1456 lei/pers/loc in DBL si cuprinde:
Cazare
Demipensiune, fisa cont in valoare de 412 lei/sejur
Tratament 9 sedinte/sejur a cate 5 proceduri/zi: gimnastica medicala, 2 proceduri de electroterapie,
masaj 20 min, baia de sulf.
Bonus o sedinta de drenaj limfatic de 50 min.
Acces gratuit la bazinul cu apa termosulfuroasa si la sala de fitness.
La achizitionarea unui pachet aveti gratuit un set de analize prin biorezonanta.

www.gorjtourism.ro
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HOTEL AFRODITA ****
Tarife Standard
03.01.2017
01.06.2017
01.09.2017
TIPURI CAMERA
31.05.2017
31.08.2017
22.12.2017
Camera single***
180
215
180
Camera dubla***
210
240
210
Camera single****
220
245
220
Camera dubla****
250
290
250
Camera Premium
290
380
290
Apartament
410
520
410
Tarifele include: micul dejun in sistem bufet suedez si acces gratuit la Atrium Spa(piscina interioara, sauna
finlandeza, jacuzzi si sala de fitness).
Servicii de masa: MD suplimentar: adultii si copii peste 12 ani – 26 lei/zi;
- adulti: pranz/cina = 55 lei/pers ; - copii 7 -14 ani:pranz/cina = 30 lei/pers
Facilitati copii: - copiii cu varsta intre 0–7 ani – gratuit la cazare si mic dejun, fara pat suplimetar; - copiii cu
varsta intre 7–12 ani trebuie sa achite micul dejun si patul suplimentar in valoare de 50 lei/noapte, mic
dejun inclus (fara mic dejun = 35 lei/noapte)
First Booking – minim 2 nopti (rezervari pentru perioadele: 02.01.2017-31.05.2017/01.09.2017-22.12.2017)
Pana la 23.12.2016 – 30% discount;
Early Booking(rezervari efectuate pana la 31.03.2017, dar cu minim 14 zile inainte de inceperea sejurului) –
minim 2 nopti – 20% discount.
Plata se face integral in 5 zile de la data rezervarii. In caz de anulare, banii nu sunt returnati, putandu-se
doar reprograma sejurul
OFERTE SPECIALE
Pachet de Tratament
02.01- 31.05.2017
01.06-31.08.2014
Nr.Nopti
01.09–22.12.2017
Tarif/pers/noapte
7 nopti
178
210
10 nopti
169
200
14 nopti
155
183
21 nopti
140
165
Pachetul include: cazare (loc in dubla 4*) cu servicii de masa – mic dejun, pranz si cina in sistem
bufet suedez inclus; Mesele in sistem bufet suedez include apa plata si minerala si tratament: 3
proceduri de tratament/ zi + consultatie medicala de specialitate;
Intrare – Duminica (incepand cu orele 16.00) - Cina;
Iesire – pana in orele 12.00 – mic dejun; Oferta este valabila pentru minim 7 nopti.
* Acces gratuit la Atrium Spa – piscine interioara, sauna finlandeza, jacuzzi si sala de fitness;
* Pentru sejururile ce depasesc 10 nopti, acces gratuit la salina ( 1 sedinta/persoana/zi);
* Dintre procedurile medicale incluse in pachet nu fac parte: masajele, impachetarile cu parafina,
drenajul limfatic, dus subacval;
* Tarifele sunt valabile pentru turistii care prezinta medicului din hotel dovada de asigurat in Romania:
bilet de trimitere si cardul de sanatate pentru serviciile medicale in sistemulasigurarilor sociale de
sanatate;
* Accesul la serviciile incluse in pachet si serviciile conexe se face doar pe baza bratarilor de
acces(nedetasabile,netransmisibile);
* Suplimentul de single = 35 lei/zi;
Perioada

www.gorjtourism.ro
rezervari@gorjtourism.ro
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First Booking (rezervari pentru perioadele: 02.01-31.05.2017/01.09-22.12.2017)
Pana la 23.12.2016 – 20% discount.
Early Booking (rezervari efectuate pana la 31.03.2017dar cu minim 14 zile inainte de inceperea sejurului) 15 % discount.
Pentru pachetele achizitionate la reducere, plata se face integral in 5 zile de la data rezervarii. In caz de
anulare, banii nu sunt returnati, putandu-se doar reprograma sejurul.
Pachet Custom
Perioada
Tarif/persoana/noapte
02.01.2017-31.05.2017
185
01.09.2017-22.12.2017
01.06.2017-31.08.2017
220
Pachetul include : cazare(loc in dbl 4*), servicii de masa – buget alocat 40 lei/zi/pers si tratament: 3
proceduri de tratamet balnear/zi si consultatie de specialitate.
Intrare: duminica (check-in – 16.00, check-out – 12.00);
* Acces gratuit la Atrium Spa.
* Pentru sejururile ce depasesc 10 nopti acces gratuit la salina.
* Tarifele sunt valabile pentru turistii care prezinta medicului din hotel dovada de asigurat in Romania: bilet
de trimitere si cardul de sanatate pentru serviciile medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate.
* Dintre procedurile medicale incluse in pachet nu fac parte: masajele, impachetarile cu parafina, drenajul
limfatic, dus subacval;
* Accesul la serviciile incluse in pachete si serviciile conexe se face doar pe baza bratarilor de acces
(nedetasabile, netransmisibile)
* Suplimentulde single: 35 lei/zi.
First Booking (rezervari pentru perioadele 02.01.2017-31.05.2017/01.09.2017-22.12.2017) – pana la
23.12.2016 – 20% discount.
Early Booking(rezervari efectuate pana la 31.03.2017, dar cu minim 14 zile inainte de inceperea sejurului –
15% discount.
Pentru pachetele achizitionate la reducere, plata se face integral integral in 5 zile de la data rezervarii. In
caza de anulare, banii nu sunt returnati, putandu-se dor reprograma sejurul.
Pachet SPA
Pachetele includ: cazare (loc in DBL 4* ), servicii de masa: mic dejun, pranz si cina sin sistem bufet
suedez(intrare – cina, iesire – mic dejun). Supliment de single: 35 lei/zi.
1. Silver SPA
Perioada
Tarif /pers/sejur
02.01.2017-31.05.2017
890
01.09.2017-22.12.2017
01.06.2017-31.08.2017
996
Pachetul Include: 2 mesaje de relaxare generala, 1 peeling cu zat de cafea si apa termala, 3 masti faciale, 1
baie revitalizanta cu uleiuri esentiale.
First Booking - rezervari pentru perioadele (02.01.2017-31.05.2017/01.09.2017-22.12.2017) – pana la
23.12.2016 – 20% discount.
Early Booking - rezervari efectuate pana la 31.03.2017 dar cu minim 14 zile inainte de inceperea sejurului)
– 15% discount.
Pentru pachetele achizitionate la reducere, plata se face integral integral in 5 zile de la data rezervarii. In
caza de anulare, banii nu sunt returnati, putandu-se doar reprograma sejurul.
2. Golden SPA
www.gorjtourism.ro
rezervari@gorjtourism.ro
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Perioada
Tarif/pers/sejur
02.01.2017-31.05.2017
1090 lei
01.09.2017-22.12.2017
01.06.2017-31.08.2017
1220 lei
Pachetul Include: 1tratament pentru ochi, 2 impachetari cu argila si apa termala, 2 masaje cu miere, 2
peeling-uri cu sare de mare si uleiuri esentiale, 1 masaj al scalpului.
Acces gratuit la Atrium SPA si Deorum SPA.
First Booking - rezervari pentru perioadele(02.01.2017-31.05.2017/01.09.2017-22.12.2017) – pana la
23.12.2016 – 30% discount.
Early Booking - rezervari efectuate pana la 31.03.2017 dar cu minim 14 zile inainte de inceperea sejurului)
– 20% discount.
Pentru pachetele achizitionate la reducere, plata se face integral integral in 5 zile de la data rezervarii. In
caza de anulare, banii nu sunt returnati, putandu-se doar reprograma sejurul.
3. Platinum SPA
Perioada
Tarif/persoana/sejur
02.01.2017-31.05.2017
1390
01.09.2017-22.12.2017
01.06.2017-31.08.2017
1556
Pachetul include: 1 tratament facial cu foita de aur, 1 tratamet facial cu caviar, 2 impachetrari cu ciocolata
si apa termala, 2 masaje cu roci vulcanice, 1 baie cu lapte de capra, 1 masaj Oriental in spuma.
Acces gratuit la Atrium SPA si Deorum SPA.
First Booking - rezervari pentru perioadele(02.01.2017-31.05.2017/01.09.2017-22.12.2017) – pana la
23.12.2016 – 35% discount.
Early Booking - rezervari efectuate pana la 31.03.2017 dar cu minim 14 zile inainte de inceperea sejurului)
– 25% discount.
Pentru pachetele achizitionate la reducere, plata se face integral integral in 5 zile de la data rezervarii. In
caza de anulare, banii nu sunt returnati, putandu-se doar reprograma sejurul.
Pachet de Relaxare (valabil in perioada 15.09.2016-22.12.2017)
Pachetul include :cazare (minim 2 nopti), mic dejun in sistem bufet suedez, 2 proceduri de
rasfat/persoana(o baie revitalizanta si un masaj de relaxare).
Perioada /
15.09.2016-22.12.2017
Tip camera
D-V
L-V
Cazare cu MD + 2 proceduri de rasfat
DBL
320 lei
SGL
480 lei
Cazare cu DP + 2 proceduri de rasfat
DBL
360 lei
330 lei
SGL
540 lei
500
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