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Baile  Herculane 

 
 

 

 

 

 
 

HOTEL DACIA 2* 

 
 

 

 

 

 

HOTEL DACIA  2* 
 

 

    Hotelul Dacia se afla situat in Parcul Vicol, are cea mai mare capacitate de     

cazare din statiune. Hotelul Dacia dispune de 1070 locuri in camere duble si 

single. 

 

 

 

 

 

 

 

 
TANZIT/ODIHNA – tarif /zi 01.05-31.05 01.06-30.06 

01.09-31.10 

01.07-31.08.2021 

  

Loc in DBL 2*, Mic dejun – meniu fix       86 ei/zi/pers 103 lei/zi/pers 121 lei/zi/pers 

Loc in DBL 2*, Pensiune completa – meniu fix 132lei/zi/pers           152lei/zi/pers 169lei/zi/pers 

 

Alte servicii – tarif /zi 01.05-31.05 01.06-30.06 

01.09-31.10 

01.07-31.08 

 

Supliment single – pentru toate tarifele 35 lei/zi/pers 55 lei/zi/pers 65 lei/zi/pers 

 

Pachet “Seniori activi “ 01.05-31.05 01.06-30.06 

01.09-31.10 

01.07-31.08.2021 

 

 

Amplasare: se afla pe superba vale impadurita a raului cerna, fiind descoperita si folosita de romani, 

incepand din 105-107 d. Hr.Izvoarele minerale de aici au fost denumite “Thermae herculi”.Statiunea se 

intinde pe teritoriul Parcului National Valea Cernei-Domogled la 160 m altitudine. 

Climat: de tip depresionar, cu influente mediteraneene, temperatura medie 10,5 grade celsius. 

Factori naturali de cura: ape minerale termale clorurosodice, bicarbonatate, calcice; bromurate, iodurate 

si sulfuroase; ionizarea negativa a aerului atinge in anumite zone peste 200 de ioni negativi pe cmc., ceea 
ce face sa creasca rezistenate generala a organismului si favorizeaza circulatia sanguina. 

Indicatii terapeutice: afectiuni ale aparatului locomotor, ale sistemuli nervos periferic, maladii cronice ale 

aparatului respirator, ginecologice cronice, diabet zaharat, incipient, intoxicatii cu metale grele, boli 

digestive, afectiuni ale ochilor, sindrom supraponderal. 
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Loc in DBL 2*, 7 nopti ;Pensiune completa meniu fix; 

Tratament 15 proceduri, cu bilet de trimitere 
945 lei/pachet/pers 1089 

lei/pachet/pers 

1247 

lei/pachet/pers 

Loc in DBL 2*,10 nopti ;Pensiune completa meniu fix; 

Tratament 24  proceduri, cu bilet de trimitere 
1320 

lei/pachet/pers 

1524 

lei/pachet/pers 

1700 

lei/pachet/pers 

Loc in DBL 2*,12 nopti ;Pensiune completa meniu fix; 

Tratament 30  proceduri, cu bilet de trimitere 
1560  

lei/pachet/pers 

1792 lei 

/pachet/pers 

2015 lei 

/pachet/pers 
 

 

Supliment Pachet “Seniori activi “ – tarif /zi 01.05-31.05 01.06-30.06 

01.09-31.10 

01.07-31.08.2021 

 

Loc in dbl2*, Pensiune completa – meniu fix, 

Tratament 3   proceduri 
150 lei/zi/pers 160 lei/zi/pers 180 lei/zi/pers 

 

INSCRIERI TIMPURII 31.03.2022; PLATA INTEGRAL 

IN 3 ZILE LUCRATOARE 

Pachet “Seniori activi “                01.05-31.05 

Loc in DBL 2* ,7 nopti ,Pensiune completa meniu fix; Tratament 15 proceduri,cu bilet de 

trimitere 

868 lei/pachet/pers 

Loc in DBL 2* ,10 nopti ,Pensiune completa meniu fix; Tratament 24 proceduri,cu bilet 

de trimitere 

1215 lei/pachet/pers 

Loc in DBL 2* ,12nopti ,Pensiune completa meniu fix; Tratament 30 proceduri,cu bilet de 

trimitere 

1440 lei/pachet/pers 

 

Supliment Pachet “Seniori activi “ – tarif /zi 01.05-31.05  

Loc in dbl 2*, Pensiune completa – meniu fix, 

Tratament 3  proceduri 
140 lei/zi/pers 

 

Alte servicii – tarif /zi 01.05-31.05  

Supliment single 32 lei/zi/pers 

 

Copiii in varsta de pana la 5 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, in cazul in care nu solicita pat suplimentar. 

 

Tarif/zi Copii cu varsta intre 

0-11.99 ani 

Copii cu varsta intre 12-

17.99 ani 

 

Pat suplimentar cu mic dejun –meniu fix 45 lei/zi 55 lei/zi 

Pat suplimentar cu pensiune completa –meniu fix 70 lei/zi 100 lei/zi  

 

Tarif/zi Al doilea copil 5-9.99 ani cazat 

in camera dubla  

 

Mic dejun –meniu fix 12 lei/zi 

Pensiune completa –meniu fix 35 lei/zi  

 

 

In cazul  in care ambii copii au varste egale sau mai mari de 10 ani, se vor acorda 2 camere: 1 dubla cu pat suplimentar + 1 

single  sau 2 camere duble . 
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HOTEL DOMOGLED 3* 
 

 

Hotel Domogled 3* este situat în centrul stațiunii Băile Herculane, pe valea râului 

Cerna, înconjurat de Munții Mehedinți la est și Munții Cernei la vest. Acesta se află la 

aproximativ 4 kilometri de gară. 

Hotel Domogled a fost renovat în anul 2012-2013. 

Hotel Domogled pune la dispoziția turiștilor un număr total de 263 locuri în 138 

camere. Acestea sunt repartizate pe 7 etaje, accesul făcându-se cu ajutorul celor 3 

lifturi. 

Hotelul pune la dispoziția turiștilor parcare, restaurant, bar, bază de tratament, piscină 

interioară, internet wireless (în spațiile comune), tenis de masă, darts și biliard. 

Restaurant Hotel Domogled 

Masa se servește în restaurantul hotelului Domogled, ce are o capacitate de 280 de 

locuri, pe bază de chip-card care se eliberează de la recepția hotelului. Pe lângă 

restaurant, Hotel Domogled mai dispune de un bar de zi. 

SPA Hotel Domogled 

Baza de tratament asigură tratamente complexe pentru: afecțiuni reumatismale 

inflamatorii (spondilită anchilozantă), afecțiuni reumatismale degenerative 

(spondiloză cervicală, dorsală şi lombară), afecțiuni reumatismale abarticulare, 

afecțiuni posttraumatice, afecțiuni neurologice periferice - pareze şi paralizii, afecțiuni asociate (ginecologice, respiratorii, 

otorinolaringologice, afecțiuni ale tubului digestiv, dermatologice, cardiovasculare, boli profesionale), afecțiuni metabolice şi de nutriție, 

tratamente de Wellness, tratamente anti-ageing, de revigorare.  

 

În baza de tratament a hotelului (suprafață de 1182 mp) se pot efectua zilnic 1075 proceduri. 

Principalele proceduri şi tratamente care se efectuează sunt: băi cu ape minerale termale sulfuroase şi cu ape minerale termale 

clorurosodice atât în căzi, cât şi în bazine, cu posibilități de kinetoterapie; buvete pentru cură internă cu ape minerale; instalații de 

aerosoli şi inhalații cu ape minerale; electro şi hidroterapie; săli de gimnastică medicală, masaj medical; saună umeda/uscata, linie anti-

ageing. 

Tratamentele sunt efectuate sub supravegherea personalului medical. 
 

TANZIT/ODIHNA – tarif /zi 01.03-31.05 01.06-30.06 01.07-31.08 

01.11-28.12 01.09-31.10 

Loc in dbl 3* fara balcon MD-bufet 95 124 139 

Loc in dbl 3* cu balcon MD-bufet 105 134 154 

Loc in dbl 3*fara balcon Pensiune completa-bufet 155 184 199 

Loc in dbl 3* cu balcon Pensiune completa-bufet 165 194 214 

 
 

Alte servicii – tarif /zi 01.03-31.05 01.06-30.06 01.07-31.08 

01.11-28.12 01.09-31.10 

Supliment single – pentru toate tarifele 40 70 80 
 

Pachet ”Seniori activi” 01.03-31.05 01.06-30.06 01.07-31.08 

01.11-28.12 01.09-31.10 

Loc in dbl 3* fara balcon ,7 nopti, PC-bufet,tratament 1085 1312 1413 

15 proceduri cu bilet de trimitere 

 

Loc in dbl 3* cu balcon ,7 nopti, PC-bufet,tratament 1155 1382 1518 

15 proceduri cu bilet de trimitere 

Loc in dbl 3* fara balcon ,10 nopti, PC-bufet,tratament 1500 1833 1978 

24 proceduri cu bilet de trimitere 

Bonus 1 procedura SPA 

Loc in dbl 3* cu balcon ,10 nopti, PC-bufet,tratament 1600 1933 2128 

24 proceduri cu bilet de trimitere 

Bonus 1 procedura SPA 
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Loc in dbl 3* fara balcon ,12 nopti,   PC- 1740 2163 2348 

bufet,tratament 30 proceduri cu bilet de trimitere 

Bonus 2 proceduri SPA 

Loc in dbl 3* cu balcon ,12 nopti, PC-bufet,tratament 1860 2283 2528 

30 proceduri cu bilet de trimitere 

Bonus 2 proceduri SPA 
 
 

Supliment Pachet ”Seniori activi” 01.03-31.05 01.06-30.06 01.07-31.08 

tarif /zi 01.11-28.12 01.09-31.10 

Loc in dbl 3* fara balcon ,PC  –bufet 

tratament 3 proceduri 
170 190 200 

Loc in dbl 3* cu balcon , PC  –bufet 

,tratament 3 proceduri 
180 200 215 

Inscrieri timpurii 31.03.2022- se achita integral  in 3 zile lucratoare  

 

Pachet ”Seniori activi” 01.03-31.05 01.05-31.05 

01.11-28.12 

Loc in dbl 3* fara balcon ,7 nopti, PC-bufet,tratament 

15 proceduri cu bilet de trimitere 
924 1029 

Loc in dbl 3* cu balcon ,7 nopti, PC-bufet,tratament 

15 proceduri cu bilet de trimitere 
980 1099 

Loc in dbl 3* fara balcon ,10 nopti, PC-bufet,tratament 

24 proceduri cu bilet de trimitere, Bonus 1 procedura SPA 
1275 1425 

Loc in dbl 3* cu balcon ,10 nopti, PC-bufet,tratament 

24 proceduri cu bilet de trimitere, Bonus 1 procedura SPA 
1360 1520 

Loc in   dbl 3* fara balcon ,12 nopti,   PC-Bufet, tratament 

30 proceduri cu bilet de trimitere, Bonus 2 procedura SPA 
1479 1656 

Loc in dbl 3* cu balcon ,12 nopti, PC-bufet,tratament 

30 proceduri cu bilet de trimitere, Bonus 2 procedura SPA 
1584 1764 

 

Supliment Pachet ”Seniori activi”  tarif /zi 01.03-31.05 

01.11-28.12 

Loc in dbl 3* fara balcon ,PC  –bufet ,tratament 3 proceduri 156 

Loc in dbl 3* cu balcon , PC  –bufet ,tratament 3 proceduri 166 

 

Alte servicii – tarif /zi 01.03-31.05 

01.11-28.12 

Supliment single – pentru toate tarifele 37 

 Copiii in varsta de pana la 5 ani beneficiaza de gratuitate la cazare si masa, in cazul in care nu solicita pat suplimentar. 
  

Tarif/zi Copii cu varsta 

intre 0-11.99 ani 

Copii cu varsta 

intre 12-17.99 ani 

 

Pat suplimentar cu mic dejun –bufet 55 lei/zi 75 lei/zi 

Pat suplimentar cu pensiune completa –bufet 85 lei/zi 125 lei/zi  
  
 

Tarif/zi Al doilea copil 5-9.99 ani cazat 

in camera dubla  

 

Mic dejun –bufet 15 lei/zi 

Pensiune completa –bufet 45 lei/zi 
 

In cazul  in care ambii copii au varste egale sau mai mari de 10 ani, se vor acorda 2 camere: 1 dubla cu pat suplimentar + 1 single  sau 2 

camere duble. 
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HOTEL ROMAN 2* 
 

Hotelul Roman 2* este situat pe strada Romana nr.1, în staţiunea Băile Herculane, pe 

malul drept al Cernei. 
Hotelul Roman a fost deschis în 1976 pentru prima dată, la parterul său găsindu-

se Basorelieful lui Hercules, după care s-a realizat statuia lui Hercules din centrul 

staţiunii, precum şi Băile Imperiale Romane, al căror ctitor a fost însuşi Împăratul 

Traian. 

Tot la parterul Hotelului Roman iese la suprafaţă izvorul Hercules, care alimentează cu 

ape termo minerale, printr-o reţea de conducte subterane, întreaga staţiune. 

Complexul Hotelier Roman dispune de 29 camere single, 146 camere duble şi 7 

apartamente. 

Camerele sunt împărțite în: Camere duble renovate (etajele 4,5);Camere duble 

confort sporit (etajele 6,7);Camerele duble partial renovate (etajele 8, 9, 10) au 

mobilierul vechi si baia nerenovată. 

Hotelul Roman pune la dispoziţa turiştilor o piscină interioara termo-salină, un bar de 

zi, cu o capacitate de 40 de locuri şi parcare. 

Sala de conferinţe poate găzdui întruniri de până la 120 de participanţi, iar pentru 

grupuri mai mari evenimentul de afaceri poate avea loc în unul dintre saloanele-

restaurant. 

Dotările sălii de conferinţe cuprind: acces rapid la internet de mare viteză, video-proiector şi ecran de proiecţii, flip chart-uri. 

SPA Hotel Roman 

Baza de tratament a Complexului Hotelier Roman este dotată cu aparatură medicală tip BTL-5000 care oferă multiple posibilităţi 

terapeutice şi de investigaţii care se realizează în două secţii: electroterapie şi hidroterapie. 

În cabinetul de electroterapie se efectuează proceduri folosind curenţi de frecvenţă joasă şi medie în scop terapeutic şi profilactic: curenţi 

diadinamici, curenţi galvanici, curenţi Trabert, TENS, electro-stimulare şi electro-gimnastică, curenţi interferenţiali, magnetodiaflux. De 

asemenea, se face terapie folosind curenţi de înaltă frecvenţă şi ultrasunete, cu efect antialgic şi miorelaxant. 

Aerosolii se efectuează cu nebulizatoare tip Omron cu ultrasunete, care transformă lichidul în particule foarte fine, uşor de inhalat. La 

prescripţia medicului, se efectuează aerosoli cu substanţe medicamentoase sau cu apă sulfuroasă. 

Procedurile de hidroterapie includ: duş subacval, baie galvanică generală (baie Stanger), baie sulfuroasă. 

Personalul medical este compus din specialist balneofizioterapeut, asistenţi medicali principali balneofizioterapeuţi şi de specialitate 

medicală, kinetoterapeuţi, profesor CFM (cultură fizică medicală), maseuri şi infirmieră. 

 

Perioada 04.01-30.04.2022 

ETAJ 
Camera dubla cu vedere 

la Cerna si balcon 

Camera dubla cu 

vedere spre padure 
Camera single Apartament  

 
Atentie! Tarif/ camera dubla, pentru 2 

persoane! 
  

Etaj renovat (IV, V) 220 lei  200 lei 190 lei 440 lei 

Etaj partial renovat 

(VII, IX, X) 
190 lei 170 lei 160 lei  

320 lei ((VIII, IX) 

440 lei (X) 

Etaj confort sporit 

(VI, VII) 
340 lei 290 lei 240 lei 440 lei 

Tarifele includ: cazare cu mic dejun (20 lei)/zi/persoana, acces gratuit la piscina hotelului cu apa termosalina-termominerala, de 

agreement. 

Facilitate copii: 

- Copii 0-9.99 ani – cazare gratuita in cazul in care nu se solicita pat suplimentar 

- Copii 10-13.99 ani, achita pat suplimentar – 27 lei/zi si mic dejun – 15 lei/zi 

Masa se servesti in restaurant propriu, in sistem fisa cont. 
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OFERTA TRATAMENT  PERIOADA  03.01.2022 - 30.04.2022 

6 NOPTI / 7 ZILE 

Tarif 1000 lei/pers/loc in dubla 

MASA (FISA CONT) 250 LEI/PERS/SEJUR 

TRATAMENT (20 PROCEDURI)/SEJUR 

Consultatie medicala de specialitate valabila cu trimitere de la medicul de familie si card 

de sanatate. 

9 NOPTI / 10 ZILE 

Tarif 1200 lei/pers/loc in dubla 

MASA (FISA CONT) 300 LEI/PERS/SEJUR 

TRATAMENT (28 PROCEDURI)/SEJUR 

Consultatie medicala de specialitate valabila cu trimitere de la medicul de familie si card 

de sanatate. 

12 NOPTI / 13 ZILE 

Tarif 1400 lei/pers/loc in dubla 

MASA (FISA CONT) 400 LEI/PERS/SEJUR 

TRATAMENT (40 PROCEDURI)/SEJUR 

Consultatie medicala de specialitate valabila cu trimitere de la medicul de familie si card 

de sanatate. 

 

 

HOTEL AFRODITA 4* 
    
Hotel Afrodita Resort & Spa 4* este situat în centrul stațiunii Băile Herculane, 

în apropierea parcului Vicol și la aproximativ 3 km de gară. 

Accesul se face pe un drum asfaltat lung de 1.2 km în  apropierea străzii 

principale (Strada Trandafirilor) în imediata apropiere a Complexelor Hoteliere 

Dacia, Diana și Minerva. 

Hotelul Afrodita Resort & Spa a fost renovat în întregime. 

Hotel Afrodita Resort & Spa are o capacitate totală de cazare de 220 de camere 

spaţioase, dispuse pe 10 nivele, împărţite în: 20 de camere duble Family, 192 de 

camere duble twin şi matrimoniale şi 8 apartamente. 

Camerele Duble Family dispun de pat matrimonial și canapea extensibilă sau 

fotoliu pat. 

Toate camerele dispun de TV LCD, cablu TV, internet wireless, minibar, telefon 

şi baie proprie cu cabină de duş şi uscător de păr. 

Apartamentele dispun de living, dormitor şi două băi, având aceleşi dotări cu camerele duble. 

Hotelul Afrodita Resort & Spa pune la dispoziția turiștilor două restaurante, Restaurantul Premier și Restaurantul Labirinth, ce 

dispun de o capacitate de 700 de locuri. Ambele oferă preparate tradiţionale româneşti şi cu specific internaţional, dar şi meniuri cu diete 

speciale la cerere.  

 Sala de conferinţe din cadrul Hotelului Afrodita Resort & Spa are o capacitate de 250 locuri şi este dotată cu ecran proiecţie, 

videoproiector, flip-chart, sistem audio, sistem traducere simultană, laptop, televizor şi DVD player.  

Centrul Med-Spa oferă următoarele servicii: piscină interioară, cascadă pară, jacuzzi, saună, masaj, şezlonguri cu hidromasaj în 

piscină, mini piscină pentru copii, zonă de relaxare prin cromomeloterapie. 

In cadrul hotelului se pot efectua următoarele proceduri: curenţi diadinamici, interferenţiali, ultrasunete, unde scurte, microunde, 

aerosoli, solux, ultraviolete, magnetodiaflux, lasertermoterapie. 

De asemenea se efectuează proceduri de hidrotermoterapie: băi sulf - bazin, băi sulf – cabina individual, băi infuzie plante, duş subacval 

cu hidroterapie, băi galvanice 4 celulare. 

Alte proceduri: masoterapie (masaj integral, masaj cervical, masaj parţial), kinetoterapie de grup sau individual, hidrokinetoterapie de 

grup sau individual. 

În centrul wellness al resortului turiștii se pot relaxa atât cu tratamente tradiționale cu sulf dar și în zonele noi destinate special pentru băi 

în lapte și miere, cromomeloterapie, masaje cu roci vulcanice și plante medicinale, măști de caviar, camere cu climă tropcială sau dușuri 

emoționale.  
                                                                                                                             ATENTIE! Regim DBL (double) inseamna pentru 2 persoane! 

TARIFE STANDARD 2022 

Perioada Herculum Lifestyle Deluxe Family Apartament 

SGL DBL SGL DBL SGL DBL DBL DBL 

Dec Vineri-sambata 53 64 64 75 75 86 104 135 
Duminica-joi 51 62 62 73 73 84 102 133 

oct- Vineri-sambata 54 65 65 76 76 87 105 136 
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nov Duminica-joi 53 64 64 75 75 86 104 135 

sept Vineri-sambata 55 66 66 77 77 89 106 138 
Duminica-joi 54 65 65 76 76 87 105 136 

     Tarife cazare cu mic dejun/camera/noapte – tarifele sunt dinamice si sunt exprimate in euro 
 

TARIFE PACHETE TRATAMENT & WELLNESS 2022 

PACHET Herculum Lifestyle Deluxe Family Apartament 

HS MS LS HS MS LS HS MS LS HS MS LS HS MS LS 

Apeduct DP / 77 69 / 86 70 / 95 86 / / 100 / / 127 

PC 110 96 87 119 105 96 128 114 105 / 128 119 / 153 144 

AI 120 106 98 128 115 106 137 124 115 150 137 128 175 162 153 

Sanitatem 

Tratamen

t  

DP / 95 86 / 104 95 / 113 104 / / 118 / / 145 

PC 128 114 105 137 122 114 144 131 122 / 145 137 / 171 162 

AI 137 124 115 146 131 124 153 140 131 167 153 146 192 179 171 

Celestium 

Wellness 

DP / 104 95 / 113 104 / 121 113 / / 127 / / 153 

PC 137 122 114 144 131 122 143 140 131 / 153 145 / 180 171 

AI 146 131 124 153 140 131 162 149 140 175 162 153 201 187 179 

SpaMed DP / 121 113 / 130 121 / 139 130 / / 145 / / 172 

PC 153 140 131 162 149 140 171 148 149 / 171 162 / 197 188 

AI 162 149 140 171 157 149 179 165 157 192 179 171 217 204 195 

Combo  

Wellnes&

tratament 

DP / 99 90 / 108 99 / 117 108 / / 123 / / 149 

PC 132 118 109 141 127 118 149 126 127 / 149 141 / 175 166 

AI 141 128 119 149 126 128 148 144 136 171 148 149 196 183 174 

Tarife exprimate in euro/zi/camera dubla – ATENTIE! Camera dubla inseamna pentru 2adulti. 

Durata sejurului: 5 nopti , 7 nopti , 10 nopti, 12 nopti, 14 nopti.  

 

Apeduct - Cazare, masa, acces Centru SPA 

Sanitatem - Cazare, masa, 3 proc tratament/zi, acces Centru SPA 

Celestium  - Cazare, masa, 1 proc Wellness/zi, acces Centru SPA 

SpaMed - Cazare, masa, 1 proc Wellness/zi + 2 proc tratament/zi , acces Centru SPA 

Combo – cazare, masa, 1 pers - 1 proc Wellness/zi & 1 pers 3 proc tratament/zi, acces Centru SPA 

 

HS – sezon de varf   -iulie-septembrie 

MS – sezon mediu – mai-iunie, octombrie-noiembrie 

LS – extrasezon – decembrie- aprilie 

 

Centrul SPA include: piscina de inot, jacuzzi cu apa sarata, bazin cu calciu si magneziu, sala fitness, 5 tipuri de sauna - saunele cu 

aromaterapie, inflarosu si sare de himalaya, sauna umeda 

Tarifele sunt valaebile cu cardul de sanatate si trimiterea de la medicul de familie! 

 

 

HOTEL DIANA 3* 
 

Hotel Diana 3* din Băile Herculane a fost renovat în întregime în anul 2014. 

Este situat la 250 m și la doar 3 minute de centrul stațiunii, pe malul stâng al 

Cernei, pe un versant al Muntelui Domogled. 

Hotel Diana oferă cazare în 220 de camere (camere duble, camere single, 

matrimoniale, apartamente), recent recondiționate, având minibar, telefon, 

uscător de păr, TV prin cablu și baie modernă. 

Hotelul Diana este dotat cu parcare privată gratuită și Wi-Fi gratuit. 

Hotelul Diana dispune de un bar și două saloane restaurant, Restaurant Clasic 

(300 de locuri) și Restaurant Rustic (250 de locuri), ce oferă o diversitate de 

preparate din gastronomia românească și internațională. De asemenea, în 

cadrul restaurantului se pot organiza: evenimente de familie, întâlniri de 

afaceri, prezentări oficiale, training-uri (seminarii, cursuri), întâlniri de tip 

team-building, congrese, conferințe.  
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Sala Conferinte - Evenimentele business și conferințele se organizează în săli de 250 și 300 de locuri beneficiind de sonorizare, 

videoproiector, flipchart și consumabile.  

SPA Hotel Diana 

 Zona de Spa & Wellness include o piscină interioară, saună, baie de aburi, jacuzzi, o sală de sport, și un salon. Sunt disponibile 

tratamente spa, precum și masaje, cu rezervare prealabilă. Centrul de tratament din cadrul Complexului Hotelier Diana pune la dispoziție 

o gamă diversificată de servicii (consultații medicale, electroterapie, hidroterapie, masoterapie, kinetoterapie, geriatrie, cosmetică 

geriatrică) pentru tratarea afecțiunilor reumatismale, afecțiuni ale sistemului nervos periferic (paralizii, pareze), afecțiuni ale aparatului 

respirator, afecțiuni ale ochilor, boli digestive, afecțiuni ginecologice, diabet zaharat, sindrom supraponderal. În tratarea diferitelor 

afecțiuni se valorifică la maximum factorii sanogeni proprii apelor minerale termale, sulfuroase și saline folosite de peste 2000 ani.  
                                                                                                                            

                                                                                                                           ATENTIE! Regim DBL (double) inseamna pentru 2 persoane! 
TARIFE STANDARD 

Perioada Diviana Confort Superior Family Apartament 

SGL DBL SGL DBL SGL DBL DBL DBL 

Ian -

apr 

Vineri-sambata 48 57 55 64 62 71 84 106 

Duminica-joi 46 55 53 62 59 68 82 104 

Mai/ 

nov 

Vineri-sambata 49 58 56 65 63 72 85 108 

Duminica-joi 48 57 55 64 62 71 84 106 

Iun- 

oct 

Vineri-sambata 50 59 57 66 64 73 86 109 

Duminica-joi 49 58 56 65 63 72 85 108 
Tarife cazare cu mic dejun /camera/noapte – tarifele sunt dinamice si sunt exprimate in euro. 

 
TARIFE PACHETE TRATAMENT & WELLNESS 2022 

PACHET Divina  Comfort  Superior  Family Apartament 

HS MS LS HS MS LS HS MS LS HS MS LS HS MS LS 

Dictum  DP / 69 58 / 73 63 / 79 69 / / 79 / / 96 

PC 98 84 84 103 90 79 108 95 84 / 105 95 / 122 111 

AI 105 92 81 109 96 86 115 102 92 125 111 102 142 128 118 

Plenus  

Tratament  

DP / 83 72 / 87 77 / 93 83 / / 93 / / 110 

PC 111 98 87 117 103 93 122 108 98 / 119 108 / 136 126 

AI 118 105 95 123 109 99 128 115 105 138 125 115 155 142 131 

Quasi Novi 

Wellness 

DP / 90 78 / 95 84 / 100 90 / / 100 / / 119 

PC 119 105 95 124 110 99 129 116 105 / 126 116 / 143 132 

AI 125 111 102 130 117 106 135 121 111 146 131 121 162 149 128 

SpaMed DP / 104 93 / 109 98 / 115 104 / / 115 / / 132 

PC 132 119 108 138 124 114 143 129 119 / 140 129 / 162 147 

AI 138 125 115 143 130 120 149 135 125 159 146 135 175 162 152 

Combo  

Wellnes&

tratament 

DP / 86 75 / 92 81 / 96 86 / / 96 / / 115 

PC 116 102 91 120 107 86 126 111 102 / 122 111 / 140 129 

AI 121 108 99 127 114 103 131 118 108 142 128 118 149 146 135 

Tarife exprimate in euro/zi/camera – ATENTIE! Camera dubla inseamna pentru 2adulti. 
 

Durata sejurului: 5 nopti , 7 nopti , 10 nopti, 12 nopti, 14 nopti .  

 

Dictum - Cazare, masa, acces Centru SPA 

Plenus - Cazare, masa, 3 proc tratament/zi, acces Centru SPA 

Quasi Novi  - Cazare, masa, 1 proc Wellness/zi, acces Centru SPA 

SpaMed - Cazare, masa, 1 proc Wellness/zi + 2 proc tratament/zi , acces Centru SPA 

Combo – cazare, masa, 1 pers - 1 proc Wellness/zi & 1 pers 3 proc tratament/zi, acces Centru SPA 

 

HS – sezon de varf –  iunie-octombrie 

MS – sezon mediu – mai, noiembrie 

LS – extrasezon – decembrie, ianuarie - aprilie 

 

Centrul SPA include: piscina de inot, jacuzzi interior si exterior, Aqua Splach pentru copii,  4 tipuri de sauna – sauna IR, sauna filandeza cu 

aromaterapie, filandeza, sauna umeda. 

Tarifele sunt valaebile cu cardul de sanatate si trimiterea de la medicul de familie! 
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HOTEL FERDINAND 3* 
 

 

Hotelul Ferdinand 3* este situat în stațiunea Băile Herculane, în apropierea 

statuii lui Hercules din centrul istoric al orașului. În anul 2002 a fost renovat și 

modernizat, oferind acum turiștilor condiții de  cazare la standarde de 3 stele, 

având restaurant, sală de conferințe, centru spa, sală de fitness, jacuzzi, saună, 

solariu, gradină cu foișor, piscină interioară cu apă sulfuroasă și bază de 

tratament. 

Hotel Ferdinand dispune de 5 apartamente și 48 camere duble, toate spațiile de 

cazare fiind dotate cu minibar, TV, telefon, internet, aer condiționat, baie proprie 

cu duș sau cadă, uscător de păr și halate de baie. 

Locul de joacă situat în interiorul, este destinat copiilor cu vârste între 3 și 12 ani. 

Spațiul de joacă este decorat cu personaje animate Disney. Copiii vor fi 

supravegheați de personalul calificat, beneficiind totodată și de un mini-cinema 

unde se pot viziona desene animate și filme sau se pot organiza spectacole de 

karaoke. 

Barul de zi, barul din mansarda hotelului Ferdinand și cel din grădină, oferă o 

gamă generoasă de băuturi alcoolice, nealcoolice, cocktailuri și specialități pe 

bază de cafea. 

Alte servicii oferite turiștilor în incinta Hotelului Ferdinand sunt: seif pentru 

valori la receptie, spălătorie, parcare privată păzită, fax și copiere la recepție. 

Restaurant Hotel Ferdinand -  are  o capacitate de 84 de locuri și oferă un meniul variat, atât cu preparate tradiționale cât și din 

bucătăria internațională. 

Sala Conferinte -  are capacitatea de 100 de locuri și este dotată cu retroproiector, flip-chart, instalație de sonorizare și ecran de 

proiecție. Poate fi adaptată pentru diverse tipuri de evenimente, cum ar fi conferințe, training-uri sau work-shop-uri. 

SPA Hotel Ferdinand 

Hotelul Ferdinand are acces privat la apele balneo-terapeutice, cu care alimentează băile și piscinele din baza de tratament, în funcție 

de afecțiunea tratată, printre care sunt recomandate pentru: reumatism cronic inflamator și degenerativ, boli ale aparatului locomotor 

(articulații, mușchi, tendoane) și ale sistemului nervos periferic, boli de piele, afecțiuni ale aparatului respirator, afecțiuni ginecologice 

cronice, diabet zaharat incipient, intoxicații cu metale grele, boli digestive, boli de nutriție, unele boli ale rinichilor și căilor urinare și 

afecțiuni ale ochilor.  

Baza de tratament a Hotelului include sectorul fizio-electroterapie și sectorul hidroterapie, cu următoarele proceduri terapeutice: 

masaje de relaxare și anticelulitice (masaj cu roci vulcanice, masaj facial, lymfostym), electroterapie: ultrasunete, ultrascurte, curenți 

diadinamici, interferențiali, nemectron, magnetodiaflux, masaje, aerosoli, hidroterapie: kinetoterapie, băi cu sulf, băi termo-saline, băi cu 

plante, băi galvanice, duș subacval și acupunctură, gimnastică medicală la pisciniă de relaxare sau sala de fitness, aerosol. Utilizarea și 

aplicarea tratamentelor se fac sub supervizarea personalului medical specializat al hotelului. 

 

 

ANUL 2022 

PERIOADA  

PENTRU SEJURURI SCURTE (1-2-3 nopti): 

Camera single 
Camera dubla (Atentie! 

Pentru 2 persoane) 
Apartament    

02.01 – 30.06.2022 

16.09 – 28.12.2022 
230 lei/ zi./ 1 pax. 280 lei/ zi./ 2 pax. 450 lei/ zi./ 2 pax 

01.07-15.09.2022 250 lei/ zi./ 1 pax. 300 lei/ zi./ 2 pax. 500  lei/ zi./ 2 pax 

 

Servicii incluse: cazare cu mic dejun bufet, internet wireless atat in lobby cat si in camera, acces la piscina de agrement 

acces la sala de fitness, jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle etc.) 

Tarife copii: 

Copiii sub 6 ani beneficiaza de gratuitate la cazare cu mic dejun. Pentru copiii cu varste intre 6 – 14 ani, se va plati un tarif de 25 lei/ zi 

in care este inclus micul dejun. 

Pat suplimentar la cerere: (extrasezon 40 lei/zi,sezon 50 lei/zi) 

Taxa statiune 

Turistii vor plati, la sosire, taxa de statiune reprezentand 1% din totalul tarifului de cazare pe sejur. 
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8 MARTIE  

Perioada Loc in camera dubla Supliment camera single/zi 

04.03.06.03.2022 400 Ron 60 Ron 

Detalii pachet 

 Cazare: 2 nopti cu mic dejun sistem bufet 

 Welcome drink 

 Pachet romantic la sosire (sampanie, bomboane, ciocolata) 

 Cina bufet 05.03.2022 (cu bauturi non-alcoolice + vinul casei) 

 Cina festiva 07.03.2022 (cu bauturi non-alcoolice + vinul casei) + DJ 

 Pachet relaxare: 1 masaj facial (doamne), 1 sedinta masaj 20” (domni) 

 Copilul pana la varsta de 6 ani cazat impreuna cu parintii beneficiaza de gratuitate la cazare 

si mic dejun. 

  

Facilitati generale gratuite 

 Internet wireless atat in zona de lobby cat si in camera 

 Accesul la sala de fitness 

 Acces piscine de agreement 

 Parcare supravegheata video 

 Jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle etc.) 

Suplimentar 

 Pat suplimentar la cerere: 30 Ron/zi 

 Pensiune completa (buffet) – 40 lei/pers/zi 

 Contracost se pot efectua si alte proceduri (masaje, acupunctura, kinetoterapie, , impachetari 

corporale) 

 Tarifele nu includ Taxa de statiune in cuantum de 1% din totalul tarifului de cazare pe sejur. 

Taxa de statiune se achita direct la Receptie in ziua sosirii. 

 

 

SEJUR BALNEAR 

Perioada Loc in camera dubla Supliment camera single/zi 

02.01- 30.06.2022 

16.09–23.12.2022 
1250 Ron 40 Ron 

01.07–15.09.2022 1450  Ron 50 Ron 

Detalii pachet 

 Cazare: 6 nopti cu mic dejun sistem bufet 

 Demipensiune bufet (la cerere cu pensiune complete  45lei/zi/ persoana) 

 Tratament 20 proceduri (4 proceduri/ zi: 2 electroterapie, 1 masaj 30 min, 1 baie de sulf) 

 Copilul pana la varsta de 6 ani cazat impreuna cu parintii beneficiaza de gratuitate la cazare 

si masa. 

  

Facilitati generale gratuite 

 Internet wireless atat in zona de lobby cat si in camera 

 Accesul la sala de fitness 

 Jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle etc.) 

Suplimentar 

 Pat suplimentar la cerere: 30 Ron/zi 

 Contracost se pot efectua si alte proceduri (masaje, acupunctura, kinetoterapie, , impachetari 

corporale) 

 Tarifele nu includ Taxa de statiune in cuantum de 1% din totalul tarifului de cazare pe sejur. 

Taxa de statiune se achita direct la Receptie in ziua sosirii. 

 

 

CURA BALNEARA 6 + 1 gratis 

Perioada Loc in camera dubla Supliment camera single 

01.07-15.09.2022 1700 Ron 50 Ron 

02.01-30.06.2022 

16.09-23.12.2022 
1400  Ron 40 Ron 

Cazare: 6 nopti + 1 gratis (mic dejun bufet) 

Masa: Demipensiune bufet (la cerere cu pensiune completa 45 lei/ persoana/zi) 

Tratament: 24  proceduri medicale/ sejur 

Detalii pachet  Consultatia medicala acordata gratuit 

mailto:rezervari@gorjtourism.ro
http://www.gorjtourism.ro/


 

GORJ TURISM Brand Romanesc din 1998  
Jud. Gorj, Targu-Jiu, Zona Garii, B-dul  Republicii, Bl. 30, Parter; Cod 210152 
 004-0253.22.74.35; 0253.22.74.36 ;  0745.30.44.77 ; 0723.38.73.73        

 rezervari@gorjtourism.ro; www.gorjtourism.ro; CUI: RO 10581199;  J18/185/1998;   

Licenta Agentie Organizatoare nr.155; Membra A.N.A.T., A.P.P.T.GORJUL, A.N.T.R.E.C . GORJ                                               
 

                 

 

 

® 

 Tratament:4 proceduri/ zi, la recomandarea medicului specialist al hotelului dintre 

urmatoarele: hidroterapie de grup in piscina de agrement  cu apa termosalina electroterapie 

(curenti interferentiali, curenti diadinamici, curenti TENS, curenti trabert, unde scurte, 

ultrasunete), aplicatii cu parafina, magnetoterapie. Toate procedurile se fac numai asistate 

de personalul specializat al hotelului. 

 Copilul pana la varsta de 6 ani cazat impreuna cu parintii beneficiaza de gratuitate la cazare 

si mic dejun. 

Facilitati generale gratuite 

 Internet wireless atat in zona de lobby cat si in camera 

 Accesul la sala de fitness 

 Jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle etc.) 

Suplimentar 

 Contracost se pot efectua si alte proceduri (masaje, acupunctura, kinetoterapie, , 

impachetari corporale) 

 Tarifele nu includ Taxa de statiune in cuantum de 1% din totalul tarifului de cazare pe 

sejur. Taxa de statiune se achita direct la Receptie in ziua sosirii. 

 

PACHETE SOCIALE HOTEL FERDINAND 

Denumire pachet DECADA BALNEARA HAI LA BAI 

Perioada:  

02.01-30.06/ 16.09. – 23.12.2022 

Tarif/ pachet/ loc in dubla 

1500  lei/ pachet/pers 1100 Ron/ pachet/pers 

Cazare 9 nopti cazare  6 nopti de cazare 

Masa Mic dejun bufet suedez 

Pensiune completa meniu fix 

Mic dejun bufet suedez 

Pensiune completa meniu fix 

Tratament   35  proceduri tratament 

(5 proceduri / zi: 4 proceduri electroterapie 

+ 1 baie de sulf) 

15 proceduri tratament: 

(3 proceduri/ zi: 3 proceduri 

electroterapie + 1 baie de sulf) 

Detalii pachet  Micul dejun este in sistem bufet iar 

pensiunea completa este in regim 

meniu fix 

 Micul dejun este in sistem 

bufet iar pensiunea completa 

este in regim meniu fix  

 

Facilitati generale 

gratuite 
 Internet wireless in lobby si in zona de camera 

 Acces la sala de fitness 

 Jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle) 

Suplimentar  Supliment camera single: 40 lei/ zi/ persoana. 

 Contracost se pot efectua si alte proceduri: masoterapie (masaj de relaxare, masaj cu roci 

vulcanice, masaj anticelulitic), kinetoterapie, acupunctura, , impachetari cu namol). 

 Tarifele nu includ Taxa de staţiune în cuantum de 1% din totalul tarifului de cazare pe 

sejur. Taxa de statiune se achita direct la Receptie in ziua sosirii.  

 

 

ODIHNA SI TRATAMENT (minim 4 nopti) 

Perioada 
Camera dubla(Atentie! Pentru 2 

persoane) 
Camera single Apartament 

02.01.-30.06.2022 

01.07-15.09.2022 

250 Ron  

280 Ron 

210 Ron  

230 Ron 

400 Ron  

450 Ron 

16.09-23.12.2022 250 Ron 210 Ron 400 Ron 

Cazare: Oferta valabila pentru cazare cu mic dejun inclus (sistem bufet) la minim 4 nopti  

Masa: 

 Pranz (in valoare de 45lei/ zi/ persoana/) 

 Cina (in valoare de   45 lei/ zi/ persoana/) 

*Pranzul sau/ si cina se servesc in sistem bufet  

Tratament: 

         02.01.-30.06.2022 

01.07 – 15.09.2022 

16.09 – 23.12.2022 

 

4 proceduri medicale/ zi/ persoana 

 

55 Ron/zi/persoana 

65 Ron/ zi/ persoana 

55 Ron/ zi/ persoana 
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Detalii pachet: 

 Micul dejun este inclus in tariful de cazare 

 Masa (pranzul si/ sau cina) se servesc in sistem bufet 

 Tratament: 1 pachet tratament balnear include 4 proceduri/ zi, la recomandarea 

medicului specialist al hotelului dintre urmatoarele:  

 hidroterapie de grup in piscina de agreement a hotelului cu apa   termosalina, 

electroterapie (curenți interferențiali, curenți diadinamici, curenți tens, curenți 

trabert, unde scurte, ultrasunete, magnetoterapie), aplicatii cu parafina. Toate 

procedurile se fac numai asistate de personalul specializat al hotelului. 

 Tarifele afişate includ TVA.  

Facilitati generale gratuite: 

 Internet wireless atat in zona de lobby cat si in camere 

 Accesul la sala de fitness 

 Jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle) 

Suplimentar 

 Contracost se pot efectua si alte proceduri (masaje, acupunctura, impachetari cu 

corporale) 

 Tarifele nu includ Taxa de statiune in cuantum de 1% din totalul tarifului de cazare 

pe sejur. Taxa de statiune se achita direct la Receptie in ziua sosirii.  

 

 

ESCAPADA DE WEEKEND 

Perioada Loc in camera dubla Supliment camera single 

01.07-15.09.2022 600 Ron 50 Ron/noapte  

02.01-30.06.2022 

16.09-23.12.2022 
450 Ron 40 Ron/noapte 

Detalii pachet 

 Cazare: 2 nopti cu mic dejun bufet 

 Demipensiune bufet (la cerere cu pensiune completa 45 lei/zi/ persoana) 

 1 masaj relaxare 30 min/ persoana/ sejur 

 Copilul pana la varsta de 6 ani cazat impreuna cu parintii beneficiaza de gratuitate la 

cazare si mic dejun. 

  

Facilitati generale gratuite 

 Internet wireless atat in zona de lobby cat si in camera 

 Accesul la sala de fitness 

 Accesul la piscina de agrement a  hotelului  

 Jocuri recreative (sah, rummy, table, carti, puzzle etc.) 

Suplimentar 

 Pat suplimentar la cerere: (extrasezon 40 Ron/zi,sezon 50 ron/zi) 

 Contracost se pot efectua si alte proceduri (masaje, acupunctura, kinetoterapie, , 

impachetari corporale) 

 Tarifele nu includ Taxa de statiune in cuantum de 1% din totalul tarifului de cazare pe 

sejur. Taxa de statiune se achita direct la Receptie in ziua sosirii. 

 

OFERTA GRUPURI 2022 

Tip camera 

Tarif/noapte/camera 

 02.01.2020-30.06.2021 

11.09.2020-28.12.2021 
01.07-10.09.2021 

Camera single 210 Lei 230 lei 

Camera dubla(Atentie! Pentru 2 

persoane) 
230Lei 210 Lei 

Apartament 370 Lei 400 Lei 

SALA DE CONFERINTE 

1000 lei /zi  

Sala de conferinte este dotata cu sistem de ventilatie, flip-chart, videoproiector, ecran de proiectie, statie de amplificare,acces 

internet. 

Tariful salii de conferinta este negociabil in functie de marimea grupului si de serviciile comandate la hotel.  

SERVICII RESTAURANT 

Masa pranz  40 Lei 

Cina 40 Lei 
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Cina festiva 75 -90 Lei 

Coffee break (cafea/ceai, apa minerala)    6 Lei 

Coffee break (cafea/ceai, apa min/plata, patiserie) 10 Lei 

 

 

HOTEL MINERVA 4* 
 

Situat în centrul stațiunii Băile Herculane, una dintre cele mai vechi stațiuni balneare 

din lume, Grand Hotel Minerva Resort & SPA pune la dispoziție un centru spa 

complet echipat, o piscină, un centru de fitness și un bar. Oaspeții beneficiază de o 

varietate de tratamente, de la electroterapie, magnetoterapie și terapie laser MLS, băi 

galvanice și băi de sulf. 

 

 

 

 
Perioada Tip camera Tarif cu mic dejun Tarif cu demipensiune 

05.01 – 14.07.2022; 

16/09 – 20.12.2022 

Camera dubla(Atentie! 

Pentru 2 persoane) 

439 619 

Camera single 409 499 

Apartament (2 adulti) 559 739 

Suita 609 789 

15.07 – 15.09.2022 Camera dubla(Atentie! 

Pentru 2 persoane) 

- 679 

Camera single - 549 

Apartament (2 adulti) - 789 

Suita - 839 

 

Pachete de tratament in perioada 02.01.2022 -30.04.22 

Balneo Minerva****  5 nopti- demipensiune 
Intrare Duminica - Iesire  Vineri 

Pachetul cuprinde : 

-5  nopti cazare /6  zile 

- demipensiune (mese in regim bufet suedez) 

- consultatie medicala  

-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo ) 

- 5 zile tratament 

Tarif pachet:    3500       Ron/  pachet   camera DBL(Atentie! Camera DBL = dubla, pentru 2 persoane) 

                           2900      Ron / pachet    camera SGL 
                         

 
Balneo Minerva****  6 nopti- demipensiune 

Intrare Duminica - Iesire  Sâmbătă 
Pachetul cuprinde : 

-6  nopti cazare/7   zile 

- demipensiune (mese in regim bufet suedez) 

- consultatie medicala  

-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo ) 

-6  zile tratament 

 

Tarif pachet:    4200        Ron/pachet      camera DBL(Atentie! Camera DBL = dubla, pentru 2 persoane) 

                           3450       Ron/pachet     camera SGL 
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Balneo Minerva****  9  nopti- demipensiune 

Intrare Duminica - Iesire  marti 
Pachetul cuprinde : 

-9  nopti cazare/10   zile 

- demipensiune (mese in regim bufet suedez) 

- consultatie medicala  

-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo ) 

-8    zile tratament 

 

Tarif pachet:    5500        Ron/pachet   camera DBL(Atentie! Camera DBL = dubla, pentru 2 persoane) 

                           3650       Ron/pachet   camera SGL 

 
Balneo Minerva****  11  nopti- demipensiune 

Intrare Duminica - Iesire  joi 
Pachetul cuprinde : 

11   nopti cazare/12   zile 

- demipensiune (mese in regim bufet suedez) 

- consultatie medicala  

-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo) 

-10  zile tratament 

 

Tarif pachet:    6500        Ron/pachet   camera DBL(Atentie! Camera DBL = dubla, pentru 2 persoane) 

                           5100       Ron/pachet   camera SGL 

                           
Pachete de tratament valabile in perioada  01.05.22-01.10.22 

Balneo Minerva****  5 nopti- demipensiune 
Intrare Duminica - Iesire  Vineri 

Pachetul cuprinde : 

-5  nopti cazare /6  zile 

- demipensiune (mese in regim bufet suedez) 

- consultatie medicala  

-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo ) 

- 5 zile tratament 

 

Tarif pachet:    4000       Ron/  pachet   camera DBL(Atentie! Camera DBL = dubla, pentru 2 persoane) 

                           3300    Ron / pachet    camera SGL 

 
Balneo Minerva****  6 nopti- demipensiune 

Intrare Duminica - Iesire  Sâmbătă 

Pachetul cuprinde : 

-6  nopti cazare/7   zile 

- demipensiune (mese in regim bufet suedez) 

- consultatie medicala  

-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo ) 

-6  zile tratament 
 

Tarif pachet:    4800        Ron/pachet      camera DBL(Atentie! Camera DBL = dubla, pentru 2 persoane) 

                           4100       Ron/pachet     camera SGL 
                            

Balneo Minerva****  9  nopti- demipensiune 
Intrare Duminica - Iesire  marti 

Pachetul cuprinde : 
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-9  nopti cazare/10   zile 

- demipensiune (mese in regim bufet suedez) 

- consultatie medicala  

-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo ) 

-8    zile tratament 

Tarif pachet:    7000        Ron/pachet   camera DBL(Atentie! Camera DBL = dubla, pentru 2 persoane) 

                           5800       Ron/pachet   camera SGL 

                            

Balneo Minerva****  11  nopti- demipensiune 
Intrare Duminica - Iesire  joi 

Pachetul cuprinde : 

11   nopti cazare/12   zile 

- demipensiune (mese in regim bufet suedez) 

- consultatie medicala  

-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo) 

-10  zile tratament 

Tarif pachet:    8800        Ron/pachet   camera DBL(Atentie! Camera DBL = dubla, pentru 2 persoane) 

                          7400       Ron/pachet   camera SGL 

 
Perioada de valabilitate a pachetelor este 02.10.2022 - 23-12.22 

Balneo Minerva****  5 nopti- demipensiune 
Intrare Duminica - Iesire  Vineri 

Pachetul cuprinde : 

-5  nopti cazare /6  zile 

- demipensiune (mese in regim bufet suedez) 

- consultatie medicala  

-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo ) 

- 5 zile tratament 

Tarif pachet:    3500       Ron/  pachet   camera DBL(Atentie! Camera DBL = dubla, pentru 2 persoane) 

                           2900      Ron / pachet    camera SGL 

                            
Balneo Minerva****  6 nopti- demipensiune 

Intrare Duminica - Iesire  Sâmbătă 

Pachetul cuprinde : 

-6  nopti cazare/7   zile 

- demipensiune (mese in regim bufet suedez) 

- consultatie medicala  

-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo ) 

-6  zile tratament 

 

Tarif pachet:    4200        Ron/pachet      camera DBL(Atentie! Camera DBL = dubla, pentru 2 persoane) 

                           3450       Ron/pachet     camera SGL 

 
Balneo Minerva****  9  nopti- demipensiune 

Intrare Duminica - Iesire  marti 

Pachetul cuprinde : 

-9  nopti cazare/10   zile 

- demipensiune (mese in regim bufet suedez) 

- consultatie medicala  

-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo ) 

-8    zile tratament 
 

Tarif pachet:    5500        Ron/pachet   camera DBL(Atentie! Camera DBL = dubla, pentru 2 persoane) 

                           3650       Ron/pachet   camera SGL 
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Balneo Minerva****  11  nopti- demipensiune 

Intrare Duminica - Iesire  joi 

Pachetul cuprinde : 

-11   nopti cazare/12   zile 

- demipensiune (mese in regim bufet suedez) 

- consultatie medicala  

-4 proceduri terapeutice /zi ( in functie de prescriptia medicului balneo) 

-10  zile tratament 
 

Tarif pachet:    6500        Ron/pachet   camera DBL(Atentie! Camera DBL = dubla, pentru 2 persoane) 

                           5100       Ron/pachet   camera SGL 

                         
Nota : 

 Procedurile ce se pot efectua in baza de tratament a hotelului Minerva: Laser,Unde scurte, Ultrasunet, Magnetoterapie,Terapie 

prin radiofrecventa, Parafina, Curenti,Bai cu sulf, Bai CO2, Bai Galvanice, Dus subacval, Aerosoli, Kinetoterapie,masaje 

terapeutice,ozonoterapie,,impachetari cu namol   ;din care : 

 Proceduri contracost: ozonoterapie,tecar,laser. masaje de relaxare ,impachetari cu namol,impachetari termocuverta,  

 Procedurile se stabilesc direct de medicul balneo ,nu se pot schimba decat la solicitarea si sub aprobarea medicului balneo . 

 Oaspetii vor prezenta trimiterea  de la medicul de familie sau medicul specialist 

 Tratamentele se efectueaza de luni pana sambata inclusiv 

 Acces gratuit Armonia Spa(piscine,fitness,Jacuzzi,bai kneipp,5 saune. 

Oaspeții beneficiază de cină  în ziua de check in și mic dejun în ziua  check out 
 

                                                            

 

Pensiunea Ambasador 3* 

 

 

 
Pensiunea Ambasador clasificata de Ministerul Turismului la standardul de 3 stele este 

pozitionata  chiar in centrul statiunii Baile Herculane,avand in vecinatatea sa un parc si trei 

stranduri cu apa termala. 

Pensiunea dispune de camere spatioase, dotate fiecare cu o mica terasa de pe care se pot admira 

pe de o parte Muntii Domogled si pe de alta parte Parcul Vicol. 

Pensiunea mai dispune de o sala de mese de aproximativ 60 locuri si o terasa de aproximativ 50 

locuri unde se pot servi atat preparate traditionale, cat si internationale. 

Se pot oferi servicii de SPA,relaxare si tratament in imediata apropiere a pensiunii. 

 

 

 

 

Pachete extrasezon (pana la 30.06.2022 si dupa 01.09.2022) 

 

1. Pachetul 5 nopti 

Pret pachet 1045 lei/persoana – loc in camera dubla (Atentie! Pentru 2 persoane) 

Pachetul contine 5 nopti cazare  cu pensiune completa si tratament 5 zile (5 bai si 10 proceduri) 

 

2. Pachetul 7 nopti 

Pret pachet 1430 lei/persoana – loc in camera dubla (Atentie! Pentru 2 persoane) 

Pachetul contine 7 nopti cazare cu pensiune completa si tratament 6 zile (6 bai si 12 proceduri). 
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Pachet  sezon (de la 01.07.2022 pana la 31.08.2022) 

Pret pachet 1865 lei/persoana – loc in camera dubla (Atentie! Pentru 2 persoane) 

Pachetul contine 7 nopti cazare cu pensiune completa si tratament 6 zile (6 bai si 12 proceduri). 

 

*Nota:  tratamentul se efectueaza la Hotelul International 3* care este situat in apropiere de  Pensiunea Ambasador. 

 

 

 
 

HOTEL INTERNATIONAL 3* 

 
 

      Zona Baile Herculane ofera multe trasee turistice, dintre care amintim       

      destinaţile: Crucea Albă, Grota cu Aburi, Grota Haiducilor, a căror  

       frumuseţe naturală  este încărcată de legendă. 

  Distins cu titlul „Cel mai Fashion Complex Turistic din Banat” oferit de      Fashion 

România Awards, Hotelul International vă pune la dispoziţie un complex turistic modern, 

deschis în primăvara lui 2010. 

   Hotelul International incearca sa reînvie spiritul staţiunii de odinioară prin servicii de 

înaltă ţinută, amabilitate, ospitalitate şi nu în ultimul rând accesul la miraculoasele 

binefăcătoare ape termale, coroborat cu un tratament de specialitate oferit de terapeuţi cu 

vastă experienţă. 

Totodata ar mai fi de menţionat ca deşi este situat în mijlocul staţiunii, este aproape de natură şi ferit de viaţa tumultoasă a marilor 

aglomerări urbane. 

Desi dat in functionare relativ recent, Hotel International*** a reuşit să se impuna pe piaţa turismului balnear, devenind o destinaţie 

perfectă pentru turiştii care doresc o calitate ridicată a serviciilor într-o astfel de locaţie. 

 
Pachete de tratament si odihna in perioada 

01.03.2022-01.07.2022 si 01.09.2022– 22.12.2022 

    E01   Pachet "Tratament 5 nopti" 1200 lei/pers/ loc in camera dubla si cuprinde: 

 cazare  

 masa,demipensiune  fisa cont in valoare de 300lei/sejur 

 tratament 5sedinte/sejur: 

 1 sedinta cuprinde  -      drenaj limfatic 

               -      masaj 15 min sau 2 proceduri de electroterapie 

               -      baia de sulf  

 

EO2     Pachet "Odihna si Relaxare 6 nopti"  1000 lei/pers/loc in camera dubla si cuprinde: 

- cazare  

          - masa, demipensiune Fisa Cont in valoare de  - 350 lei/sejur 

 

 E03    Pachet "Tratament 8 nopti" 1600 lei/pers/loc in camera dubla si cuprimde: 

 cazare 8 nopti (7 +1 noapte gratuit) 

 masa,  Fisa Cont in valoare de  400 lei/sejur 

 tratament 5 sedinte/sejur a cate 5 proceduri/zi :          -masaj pentru stimularea circulatiei  extremitatilor ( maini                                                                    

                                                                                           /picioare ) 

                                                                                                -  2 proceduri de electroterapie. 

                                                                                                - masaj 15  min. 

                                                                                              - baia de sulf. 

E04  „Oferta tratament 7 nopti” 1600  lei/pers/loc in camera dubla si cuprinde: 

 cazare  

 masa, demipensiune Fisa cont in valoare de 400 lei/sejur 

  tratament 6 sedinte/sejur a cate 5 proceduri/zi          - masaj pentru stimularea circulatiei extremitatilor                       

                                                                                                (maini/picioare ) 
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                                                                                               -  2 proceduri de electroterapie. 

                                                                                               - masaj 15 min. 

                                                                                               - baia de sulf. 

Bonus o sedinta de drenaj limfatic de 30 min (la pachetul E04) 
 

E05  „Oferta tratament 10 nopti” 2200 lei/pers/loc in camera dubla si cuprinde: 

 cazare  

 masa, demipensiune Fisa cont in valoare de 500 lei/sejur 

 tratament 9 sedinte/sejur a cate 5 proceduri/zi           - masaj pentru stimularea circulatiei extremitatilor   

                                                                                                        ( maini/picioare )  

                                                                                              -  2 proceduri de electroterapie. 

                                                                                              - masaj 15 min. 

                                                                                              - baia de sulf. 

Bonus o sedinta de drenaj limfatic de 30 min (la pachetul E05) 

Bonus pentru pachetul de 10 nopti 1 sedinta de reflexoterapie in apa  

 

Acces gratuit la bazinul cu apa termosulfuroasa . 
 Supliment camera single  50 lei/zi                                    

Supliment apartament   50 lei/zi 

Pat suplimentar cu mic dejun inclus 70 lei/zi 

 

Tarife standard in perioada 

05.01.2021-31.06.2021   si  01.09.2021– 22.12.2021 

                                                             

                                                                          

Contravaloarea mesei va fi in regim de Fisa Cont 

La cazarea in camera single a doua sau mai multe persoane se va taxa la tarif de camera dubla sau, dupa caz, camera dubla si un pat suplimentar. tariful 

pentru pat suplimentar este de 30% din tariful camerei dubla. 

                            Acces gratuit la bazinul cu apa termosulfuroasa 

 

 

 

HOTEL GOLDEN SPIRIT 3* 

 
 

Deschis in vara anului 2007, Hotel Golden Spirit este amplasat in centrul stațiunii 

Băile Herculane, Romania, chiar pe malul răului Cerna, beneficiind de o priveliște 

minunata. 

Hotelul dispune de camere duble, cu diferite grade de confort, pentru a 

îndeplini dorințele tuturor clienților sai: 

Camere Gold – camere economice, care însa asigura tot confortul clasificării de 3 stele 

– balcon, birou de lucru, minibar, telefon, televizor LCD, uscător de par, cabina dus cu 

hidromasaj, Internet wireless; 

 Camere Premium Gold – camere cu un confort sporit, având in dotare balcon, 

aer condiționat, birou de lucru, telefon, televizor LCD, uscător de par/corp, cabina de 

dus cu hidromasaj digitala, Internet Wireless; 

CAZARE TARIF CAZARE 

CAMERA SINGLE 

 
165,00 lei 

CAMERA DUBLA 

 
220,00 lei 

APARTAMENT 

 
270,00 lei 
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 Camere Confort – camere elegante,cu mobilier din lemn masiv si un design special, dispunând de balcon, birou de lucru, 

televizor LCD, uscător de par. 

Hotelul dispune de un restaurant de 200 de locuri, cu servire a la carte precum si meniuri cu diete speciale (la cerere), bar si doua terase 

cu vedere spre raul Cerna.  

             Atentie! Camera dubla = pentru 2 persoane; Tarife in lei/camera/zi si includ cazare cu mic dejun 
TIP  

CAMERA 

05.04 – 30.06/  

            01.09 – 30.10 

                           01.07 – 31.08 

Camera dubla premium gold 254 lei 295 lei 

Camera dubla confort 288 lei  341 lei  

Camera dubla confort cu jacuzzi 340 lei  378 lei  

Camera tripla confort 365 lei 405 lei 

 
Mic Dejun inclus in tariful de cazare.  

Tarifele mentionate in intervalul 15 iulie – 31 august sunt valabile pt. min doua nopti de cazare in periaoda weekend urilor ( 

vineri-duminica) .  

Pentru evenimente organizate mesele si meniul va fi stabilit impreuna cu organizatorii – meniu prestabilit sau bufet, 

functie de dorinte. 

Pentru turism individual posibilitatea servirii cinei este anuntata la cazare, atunci cand se poate rezerva si achita 

contravaloarea acesteia. 

In camerele gold si premium se pot caza doi adulti si un copil. In camerele duble confort se pot caza doar doi adulti iar in 

camerele triple confort, 3 adulti. Copiii pana la 4,99 ani beneficiaza de cazare daca nu se solicita pat suplimentar. Copiii 

peste 5 ani pot fi cazati in camera doar cu pat suplimentar.Tariful pentru pat suplimentar este de 75 lei/zi, incluzand mic 

dejun. 

 

 
 

 HOTEL  SARA’S  SONS 3* 
 

 

 
Sara’s Sons este compus dintr-un hotel si un hostel, ambele cu facilitati 

premium! Hotelul Sara’s sons si-a deschis portile la inceputul lui 2017, 

invitand oaspetii la relaxare si buna dispozitie. Iar Hostelul Sara’s sons, 

renovat in 2014, a devenit locul unde s-au simtit relaxati atat turistii romani, 

cat si cei straini, aflati in cautarea comorilor statiunii – apele sulfuroase si 

ionizarea negativa a aerului. 

 

                                                                                         

 

 
Pachetul "O saptamana la munte" include: 6 nopti de cazare, 4 proceduri/persoana/zi x 6 zile, masa in valoare 

de 40 lei/persoana/zi. La cerere, perioada sejurului poate fi prelungita  

 

Perioada 

Oferta "O saptamana la munte" Oferta "O saptamana la munte" 

HOSTEL SARA'S SONS HOTEL SARA'S SONS 

Cu bilet trimitere 

medic familie 

Fara bilet trimitere 

medic familie 

Cu bilet trimitere 

medic familie 

Fara bilet trimitere 

medic familie 

03.01 - 30.04.2022 1680 1980 1890 2190 

01.05 - 15.06.2022 1800 2130 2010 2370 

16.06 - 31.08.2022 2460 2790 2700 3060 

01.09 - 30.09.2022 1800 2130 2010 2370 
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01.10 - 22.12.2022 1680 1980 1890 2190 

Pachetul "Decada balneara" include: 9 nopti de cazare, 4 proceduri/persoana/zi x 9 zile, masa in valoare de 40 

lei/persoana/zi. La cerere, perioada sejurului poate fi prelungita 

Perioada 

Oferta "Decada balneara" Oferta "Decada balneara" 

HOSTEL SARA'S SONS HOTEL SARA'S SONS 

Cu bilet trimitere 

medic familie 

Fara bilet trimitere 

medic familie 

Cu bilet trimitere 

medic familie 

Fara bilet trimitere 

medic familie 

03.01 - 30.04.2022 2430 2700 2610 2970 

01.05 - 15.06.2022 2610 2970 2790 3240 

16.06 - 31.08.2022 3240 3600 3600 3960 

01.09 - 30.09.2022 2610 2970 2790 3240 

01.10 - 22.12.2022 2430 2700 2610 2970 

 

Tarifele sunt in lei pe  pachet, pe camera dubla - Atentie! Pentru 2 persoane 

 

Perioada 

Cazare cu mic dejun; Tarifele sunt in lei/camera/noapte   

HOSTEL SARA'S SONS 

SINGLE 
DOUBLE Atentie! 

Pentru 2 persoane 
TRIPLE APARTAMENT 

03.01 - 30.04.2022 160 180 240 280 

01.05 - 15.06.2022 200 220 280 320 

16.06 - 31.08.2022 280 300 360 400 

01.09 - 30.09.2022 200 220 280 320 

01.10 - 22.12.2022 160 180 240 280 

 

Perioada 

Cazare cu mic dejun; Tarifele sunt in lei/camera/noapte       

HOTEL SARA'S SONS 

SINGLE 
DOUBLE Atentie! 

Pentru 2 persoane 
TRIPLE APARTAMENT 

03.01 - 30.04.2022 180 200 260 300 

01.05 - 15.06.2022 230 250 310 350 

16.06 - 31.08.2022 320 340 400 440 

01.09 - 30.09.2022 230 250 310 350 

01.10 - 22.12.2022 180 200 260 300 
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