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În cadrul Galei Romanian TopHotel Awards care a avut loc la începutul anului 2021 la 
JW Marriott Bucharest Grand Hotel, Bacolux Hotels România a adus acasă două dintre 
cele mai apreciate premii: “Angajatorul anului, / Employer of the Year (Organization)” 

și “Tranzacția anului/ Transaction of the year” pentru Bacolux Hefaistos, Eforie Nord.
Romanian TopHotel Awards premiază excelența și inovația în industria ospitalității 

din România, aflându-se acum la a 14-a ediție. Premiile decernate în cadrul galei sunt 
considerate cele mai prestigioase din industria turismului intern. 

Bacolux Hotels România a traversat perioada de pandemie reușind să păstreze 
întreaga echipă de 255 persoane în cele trei locații din Băile Herculane și Craiova.

Echipa Bacolux a beneficiat în continuare de cursuri de pregătire interne și externe, 
iar proiectele de învățământ dual au continuat, investițiile în educație desfășurându-se 
conform angajamentului luat. La finalul anului 2020 s-a organizat la Herculane cel mai 
mare proiect propriu de mărire a echipei „Târgul de joburi Bacolux Hotel România”. 

După perioada de lockdown, locațiile Bacolux s-au redeschis și și-au continuat 
activitatea operațional, fiind deschise și în prezent pentru oaspeți.

Bacolux Hotels România

„Este o reală bucurie pentru noi că am reușit pe parcursul 
acestei perioade pline de provocări pentru industria ospitalității 
să menținem echipa întreagă și unită și să continuăm 
dezvoltarea proiectelor de educație pentru viitoarea generație, 
dar și de formare a echipei existente. Acesta a fost obiectivul 
pe care ni l-am setat încă de la începutul pandemiei și faptul că 
după mai bine de un an, echipa este nu doar întreagă, ci și mai 
numeroasă reprezintă cea mai mare realizare a companiei din 
acesta perioadă” a declarat Marius Băzăvan – Managing Partner 
Bacolux Hotels.

În paralel s-au continuat proiectele de dezvoltare ale grupului 
și renovarea hotelului Bacolux Hefaistos din Eforie Nord 
achiziționat la începutul anului 2020.

Bacolux Hefaistos din Eforie Nord, un proiect ambițios și 
inovativ, va exprima o nouă etapă în evoluția brand-ului Bacolux 
Hotels, menit să completeze destinațiile Bacolux din România. 

Romanian TopHotel Awards 2021
premiat la
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Bacolux Hefaistos este cea mai nouă achiziție a grupului Bacolux. Acesta urmează să completeze gama 
de servicii și destinații oferite de companie și a fost considerată în acest an cea mai bună tranzacție 
din turism obținând premiul “Tranzacția anului / Transaction of the year” la Gala Romanian TopHotel 

Awards.
Acesta păstrează tradiția companiei de preluare a hotelurilor de mari dimensiuni și de transformare a 

acestora prin aducere la standardele Bacolux Hotels România, păstrând însă denumirea și specificul fiecăruia. 
Hotelul dispune de 209 camere, restaurant, bar, terasă, piscină exterioară, facilități pentru copii, facilități 

organizare evenimente & team building-uri, parcare. 
În prezent hotelul este în curs de renovare, valoarea renovărilor fiind estimată la 5 milioane de euro. 

Hotelul a fost achiziționat de către Bacolux Hotels la începutul anului 2020, valoarea tranzacției ridicându-se 
la peste 2 milioane de euro.

„Achiziționarea Bacolux Hefaistos, Eforie Nord reprezintă un pas important pentru companie, iar faptul 
că am putut continua renovarea acestei locații pe perioada pandemiei, ne aduce mai aproape de pașii de 
dezvoltare pe care i-am trasat pentru Bacolux Hotels România în viitorul apropiat. Suntem onorați pentru 
recunoașterea primită la Romanian TopHotel Awards și mulțumim pentru susținere tuturor celor care ne-au 
votat” a menționat Florin Băzăvan - Managing Partner Bacolux Hotels.

Bacolux Hefaistos urmează fie inaugurat la începutul sezonului estival 2022 și este proiectat să fie un 
hotel destinat familiilor cu numeroase facilități pentru copii și sistem all inclusive.

Vara este momentul perfect 
pentru a muta distracția în aer 
liber, atât pentru cei mari cât 

și pentru cei mici. Astfel, programele 
de vară din locațiile Bacolux Hotels 
România au fost pline de culoare și 
de distracție.

Programele pentru copii realizate 
la Bacolux Afrodita Resort & Spa 
de către îndrăgiții Șebi și Elena i-au 
așteptat pe cei mici în fiecare zi de 
vară. Fiecare dimineață a adus un nou 
atelier în aer liber menit să le dezvolte 
creativitatea micilor oaspeți. De la 
teatru, percuție, muzică sau dans, 
activitățile lor umplu terasa cu râsete 
și energie pozitivă. Seara micuții au 
fost răsfățați cu concursuri cu premii 
sau piese de teatru.

Serile de vară pe terasele locațiilor 
au fost pline de viață, începutul 
fiecărui weekend aducând un concert 
pentru fiecare dintre cele două locații. 
Printre artiștii îndrăgiți care au urcat 
pe scenă în această vară la Herculane 
se numără Proconsul, Pepe, Mihai 
Trăistariu, Generic, Diana Bișinicu, 
precum și mulți alții.

La Bacolux Afrodita Resort & Spa 
fiecare seară de vară are o tematică 
diferită. În cadrul acesteia, muzica, 
dansurile și concursurile intră în po-

Bacolux 
Hefaistos, 
deschidere 
vara 2022

O vară încheiată cu zâmbete și amintiri
vestea tematicii pentru a aduce un 
spectacol complet nou de fiecare 
dată. În timp ce oaspeții s-au bucu-
rat de spectacolul de la scenă, un 
alt spectacol, de această dată cu-
linar, s-a desfășurat în paralel pe 
aceeași terasă. 

Bacolux Craiovița Hotel & Events 
din Craiova s-a bucurat de o mulțime 
de activități de sezon. Fiecare dimi-
neață de sâmbătă a adus în grădina 
sa de vară un nou trainer și un nou 
tip de activități fizice. Desfășurate la 
umbra copacilor, într-un cadru verde 
decorat cu flori, a fost începutul per-
fect de weekend atât pentru oaspeții 
hotelului cât și pentru craioveni. Pis-
cina a fost personajul principal din 
povestea verii, unde apogeul a fost 
“Spuma Party”, un eveniment colorat 
cu prieteni și bună dispoziție.

Cu cele mai spectaculoase 
priveliști din Herculane, terasele 
Bacolux Diana Resort și Bacolux 
Afrodita Resort & Spa sunt locul 
perfect pentru serile de vară, 
acompaniate de muzică bună, 
preparate delicioase și cocktailuri 
răcoritoare, iar Bacolux Craiovița 
Hotel & Events este locul perfect 
pentru a evada în zilele însorite 
pentru a savura vara.
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Din 2011, când Bacolux Diana Resort a fost re-
deschis de către Bacolux Hotels România, An-
gela Șovăgău este omul care știe unde este 

locul fiecărui membru al echipei, fiecărui șurub sau 
pahar și cum se armonizează echipa de peste 100 de 
membri a resortului. 

Pe parcursul unui deceniu petrecut la Bacolux 
Hotels România, Angela are cea mai lungă carieră în 
echipa de top management a companiei, navigând 
locația sa atât prin furtuni, cât și pe vreme bună și 
acumulând o experiență prețioasă pentru noii membri 
ai echipei.

Deși are o experiență în turism de aproape 25 de 
ani, fiecare an în industrie aduce noi provocări, noi 
lecții și noi bariere de depășit, în aceeași măsură în 
care aduce și noi împliniri.

Laura Pătru: Care a fost cea mai mare provocare 
ca Resident Manager la Bacolux Diana Resort?

Angela Șovăgău: Provocările sunt parte din viața 
noastră de zi cu zi, însă, pe măsură ce trece timpul 
acestea devin rutină. Cred că cea mai mare provoca-
re pentru mine în industria ospitalității până în acest 
moment este pandemia. O situație fără precedent 
asupra căreia nu am putut acționa și unde singurul 
lucru pe care l-am putut face a fost să ne adaptăm, 
într-un timp record. Faptul că deciziile noastre au fost 
limitate de către reglementările autorităților a fost cel 
mai dificil lucru pentru mine.

În fiecare an, Bacolux Afrodita Resort & Spa se 
transformă și se dezvoltă pentru a își surprinde 
oaspeții cu ocazia fiecărei vacanțe. În 2021 

resortul și-a inaugurat cea mai nouă zonă Atrium 
Bar.

Designul contemporan, culorile pământului în 
perfectă armonie cu muntele, precum și zonele con-
fortabile cu canapele pentru familii sau grupuri de 
prieteni fac din Atrium Bar unul dintre cele mai atrac-
tive zone din resort.

Fie că savurezi pe terasă un cocktail răcoros în 
zilele fierbinți de vară sau o ciocolată caldă lângă 
șemineu în sezonul rece, nu rata tot ce Atrium Bar 
de oferit pentru a completa experiența ta la Afrodita.

Dacă îți plănuiești o seară cu un coniac fin și 
un trabuc original păstrat într-un mediu controlat, 
poți să le găsești pe toate în noua zonă. Mai mult, 
în weekendurile de vară poți combina băutura 
preferată cu acordurile live de jazz și bossa nova de 
la terasă, toate într-o atmosfera caldă și primitoare 
înconjurați de munți și pinul negru de Banat.

Recuperarea este un proces dificil în care fiecare are nevoie 
de susținere, iar recuperarea post Covid-19 nu face excepție. 
Astfel, bazându-se pe specialiștii proprii dar și pe resursele 

care au făcut din Herculane un loc de recuperare al sănătății de mii 
de ani, Bacolux Afrodita Resort & Spa a creat pachetul Phoenix. Un 
program de recuperare post Covid-19 dar în același timp destinat și 
celor ce doresc să îți crească imunitatea organismului folosind atât 
resurse naturale cât și tehnologie modernă.

Programul de recuperare începe cu un consult cu medicului 
balneolog al centrului de tratament, pentru a se asigura că toate 
terapiile se potrivesc fiecărui caz în parte și pentru a înțelege mai bine 
istoricul medical al fiecăruia iar fiecare pas ce urmează în program este 
asistat de un trainer personal, precum și de personal medical calificat.

Fiecare zi a programului este un nou pas spre recuperare. Zilnic 
fiind combinate tehnici de respirație, plimbare în natură, terapii balneare 
precum și o serie de tehnici de yoga, pilates și stretching. Acestea 
sunt mereu asistate pentru a se asigura că nu este suprasolicitat 
organismul ce este încă slăbit, totodată trainerul personal cu pregătire 
în psihologie se va asigura că poziționarea mentală a celui care se 
recuperează este una potrivită, oferind susținerea necesară pentru o 
recuperare completă atât fizică cât și psihologică.

Acesta o să fie prezent inclusiv pentru a ghida scurte plimbări în 
pădurea din apropiere pentru încărcarea cu vitamina D, oxigenarea 
plămânilor și pentru o serie scurtă de exerciții ușoare. Aerul puternic 
ionizat negativ din Herculane se resimte pentru plămâni ca cel de la 
altitudinea de 1600 m și joacă un rol esențial în procesul de recuperare.

Pachetul este conceput pentru 5 zile și conține 15 terapii balneare 
și 5 activități recuperatorii pentru fiecare persoană. 

Portret de manager - Angela Șovăgău

A t r i u m  
noul bar de la 
Bacolux Afrodita Resort & Spa

Un nou concept pentru 
recuperare și imunitate

P h o e n i x

L.P.: Care sunt momentele cele mai fericite din ac-
tivitatea ta de manager?

A.Ș.: Cel mai fericit moment pentru mine este când 
văd un oaspete care pleacă din vacanță fericit, relaxat 
și mulțumit de serviciile de care a beneficiat la Baco-
lux Diana Resort. Cred că succesul meu ca manager, 
cât și succesul unei echipe din industria ospitalității se 
poate măsura cel mai bine prin nivelul de satisfacție 
al oaspeților, acest lucru este ceea ce dă sens întregii 
noastre activități.

L.P.: Care este cea mai mare dorință a ta în calita-
te de Resident Manager Bacolux Diana Resort?

A.Ș.: Resortul nostru se află la cea mai înaltă al-
titudine din Băile Herculane, este resortul cu cea mai 
frumoasă priveliște din stațiune. Îmi doresc așa să fie 
din toate punctele de vedere.

Fiind persoana care are bucuria de a sta de vorbă 
cu oaspeții în fiecare zi, care are abilitatea de a înțelege 
tipologiile de turiști, dar și care găsește de fiecare dată 
soluții pentru ca oaspeții să aibă mereu o experiență 
minunată în resort, Angela Șovăgău rămâne în conti-
nuare managerul de la care fiecare membru al echipei 
Bacolux Hotels România are câte ceva de învățat.

Laura Pătru
PR & Communication Manager Bacolux Hotels România


