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BAILE HERCULANE 
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Tarif exprimat in lei/camera/zi si include: mic dejun buffet, accessala sport, internet. 

 

 

Pachet  15.10 - 20.12.2021 

Pachet „Relaxare si rasfat”- 3 nopti cazare cu demipensiune ( mic dejun- cina),  1 ședință masaj de 

relaxare, 1 sedințe de saună, acces la sala de sport 

630 lei/pachet/persoana 

   Pachet  balneo – cazare 5 nopti cu demipensiune(Mic dejun bufet suedez, cină, meniu prestabilit) în 

cameră cu pat matrimonial, 4 zile tratament cu 3 proceduri/zi, Consultație medicală, Acces la sala de 

sport, internet. 

1150 lei/pachet/persoana 

 

 

 

JOJO IMPERIAL 5* 

 

 
 

 

 
 

Tip camera 2021 

Camera dubla 500 lei/camera/zi 

Apartament mansarda 300 lei/camera/zi 

Suita (maxim 4 pax) 450 lei/camera/zi 

Sejur 7 nopți + 1 gratis  

In  camera dubla 

2150 lei/camera/sejur 

Pensiunea Jojo se află în stațiunea Băile Herculane și oferă un centru de wellness, cu cadă cu hidromasaj și 
diverse tratamente de sănătate. De asemenea, pensiunea are un restaurant à la carte, care servește mâncăruri din 
bucătăria internațională, camere decorate elegant și acces gratuit la internet WiFi în întreaga clădire. 

Toate camerele au aer condiționat, TV, minibar și baie privată cu cadă sau duș. În plus, sunt disponibile un 
uscător de păr și articole de toaletă gratuite. Unele camere au balcon și zonă de relaxare. 
Pensiunea are o grădină mare unde există un loc de joacă pentru copii, o zonă acoperită cu facilități de grătar și o 
cadă cu hidromasaj tradițională, din lemn (ciubăr). Oaspeţii au la dispoziție gratuit o sală de fitness. Parcarea 
privată este disponibilă gratuit. 
Pensiunea Jojo se află la 100 de metri de stația de autobuz. Gara din Băile Herculane este la 3,5 km. 

 

Pensiunea JOJO Imperial Resort&Spa se află în stațiunea Băile 
Herculane și are bar, restaurant, piscină sezonieră în aer liber și grădină. 
Fiecare unitate de cazare de la acest hotel de 5 stele oferă vedere la 
munte, iar oaspeții beneficiază de acces la o terasă și la o saună. De 
asemenea, hotelul pune la dispoziție o piscină interioară, un centru spa și 
room-service. 

Toate unitățile de cazare ale hotelului includ TV cu ecran plat. Fiecare 
cameră de la Pensiunea JOJO Imperial Resort&Spa este prevăzută cu aer 
condiționat și baie privată. 
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Tarif exprimat in lei/camera/zi si include: mic dejun buffet, acces la piscina, 3 tipuri de saune, dusuri emotionale 
 
 

Pachet  15.10 - 20.12.2021 

Pachet „Relaxare si rasfat”- 3 nopti cazare cu demipensiune ( mic dejun- cina) acces la sauna, bazin 

cu apa salina inacalzita, un masaj de relaxare- 20 minute, o sedinta drenaj limfatic – 30 minute 

950 lei/pachet/persoana 

Pachet „Rasfat pentru zeitati” - 2 nopti cazare cu demipensiune ( mic dejun si cina), surpriza de bun 

venit – camera aranjata tematic , o sedinta Jacuzzi cu saruri de relaxare 

575 lei/pachet/persoana 

Pachet „Tratament fizioterapie” – cazare 5 nopti cu demipensiune, 4 zile tratament , consultatie 

medicala , 3 proceduri fizio- terapie incluse/zi 30-40 minute, acces la sauna si bazin cu apa salina 

inacalzita 

1660 lei/pachet/persoana 

Pachet  balneo – cazare 5 nopti cu demipensiune, tratament 3 proc/zi, acces Centru SPA (piscina,  

sauna umeda si uscata, aromaterapie) 

3000 lei/pachet/persoana 

Pachet  balneo – cazare 7 nopti cu demipensiune, tratament 3 proc/zi, acces Centru SPA (piscina,  

sauna umeda si uscata, aromaterapie) 

4100 lei/pachet/persoana 

Pachet  WELLNES (ROMANTIC GETAWAY) – cazare 5 nopti cu demipensiune, welcome drink, 2 

terapii SPA/zi, acces Centru SPA (piscina,  sauna umeda si uscata, aromaterapie) 

3400 lei/pachet/persoana 

Pachet  WELLNES (ROMANTIC GETAWAY) – cazare 7 nopti cu demipensiune, welcome drink, 2 

terapii SPA/zi, acces Centru SPA (piscina,  sauna umeda si uscata, aromaterapie) 

4500 lei/pachet/persoana 

 
 

NOTA:ACCESUL LA SPA VA FI POSIBIL IN FUNCTIE DE REGLEMENTARILE LEGALE AFLATE IN VIGOARE IN PERIOADA 

RESPECTIVA !!! 
 
 

Tip camera 2021 

Camera dubla 500 lei/camera/zi 

Camera single 350 lei/camera/zi 

Suita (maxim 4 pax) 600 lei/camera/zi 
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