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Bacolux Afrodita Resort & Spa ****, Herculane | Wellness | Celestium

Întâi de toate, respiri și te relaxezi. Apoi, înlături amprentele stresului și ale timpului. 

Într-un final, tratezi și aduci sănătate în minte și corp.

Tarife / camera dublă / zi

Durata sejurului: 7 nopți cu intrare luni sau marți

Servicii masă: all inclusive (mic dejun, prânz, gustare, 

cină în sistem bufet suedez și băuturi non-alcoolice &

alcoolice)

Terapii: 1 terapie wellness / persoană / zi

Lowseason Mid season High season

EARLY BOOKING

Pas 1 - Release Pas 2 - Refresh Pas 3 - Restart

Masaj relaxare Momentum

Masaj cu pietre calde

Masaj cu miere

Masaj cu bețe bambus

50 min

50 min

50 min

50 min

la alegere 2 terapii diferite în

primele 2 zile ale sejurului

1 terapie / persoană / zi

Tratament facial de hidratare

Masaj facial de relaxare 

Scrub detox Purity

Împachetare Aromatherapy

Duș subacval

25 min

25 min

40 min

40 min

15 min

la alegere 2 terapii diferite în zilele 3 și 4

de sejur

1 terapie / persoană / zi

Masajul scalpului

Masajul spatelui

Masajul tălpilor

Masaj energizant

Baie termală cu sulf

Baie de plante

25 min

25 min

25 min

25 min

15 min

15 min

la alegere 3 terapii diferite în ultimele

3 zile ale sejurului

1 terapie / persoană / zi

Tip camere

Herculum

Lifestyle

Family

Apartment

124 €

133 €

155 €

180 €

133 €

141 €

163 €

189 €

146 €

155 €

177 €

202 €

0371 057 070 | reservations@bacoluxhotels.ro

105 €

113 €

132 €

153 €

113 €

120 €

139 €

161 €

124 €

132 €

150 €

172 €



Bacolux Diana Resort ***, Herculane | Wellness | Quasi Novi

Terapiile wellness integrate într-un program coordonat de specialiștii noștri te ajută să eliberezi

organismul de stres și să te reconectezi la starea de bine.

Lowseason Mid season High season

EARLY BOOKING

Pas 1 - Detensionare Pas 2 – Curățare Pas 3 - Tratare

Masaj relaxare

Masaj cu pietre calde

Masaj cu miere

Masaj cu bețe bambus

50 min

50 min

50 min

50 min

la alegere 2 terapii diferite în

primele 2 zile ale sejurului

1 terapie / persoană / zi

Tratament facial de hidratare

Masaj facial de relaxare 

Scrub detox

Împachetare Aromatherapy

Duș subacval

25 min

25 min

40 min

40 min

15 min

la alegere 2 terapii diferite în zilele 3 

și 4 de sejur

1 terapie / persoană / zi

Masajul scalpului

Masajul spatelui

Masajul tălpilor

Masaj energizant

Baie termală cu sulf

Baie de plante

la alegere 3 terapii diferite în ultimele

3 zile ale sejurului

1 terapie / persoană / zi

Tip camere

Diviana

Comfort

Family

Apartment

102 €

107 €

122 €

139 €

122 €

128 €

143 €

160 €

131 €

136 €

151 €

168 €

0371 057 070 | reservations@bacoluxhotels.ro

25 min

25 min

25 min

25 min

15 min

15 min

Tarife / camera dublă / zi

Durata sejurului: 7 nopți cu intrare luni sau marți

Servicii masă: all inclusive (mic dejun, prânz, cină în 

sistem bufet suedez și băuturi non-alcoolice &

alcoolice)

Terapii: 1 terapie wellness / persoană / zi

87 €

91 €

104 €

118 €

104 €

109 €

122 €

136 €

111 €

116 €

128 €

143 €



Bacolux Afrodita Resort & Spa****, Herculane | Tratament | Sanitatem

Moștenim o istorie și desăvârșim terapiile balneare cu ajutorul specialiștilor balneologi, resurselor naturale și

dotărilor medicale. Repară. Recuperează. Reechilibrează.

Tarife / camera dublă / zi

Durata sejurului: 7 nopți cu intrare luni 

Servicii masă: all inclusive (mic dejun, prânz, gustare, cină în 

sistem bufet suedez și băuturi non-alcoolice & alcoolice)

Terapii: 3 terapii balneare / zi, prescrise de medicul specialist

Notă: Persoanele care nu prezintă bilet de trimitere medicală

achită o taxă suplimentară de 10% din valoarea pachetului.

Lowseason Mid season High season

EARLY BOOKING

ElectroterapieKinetoterapie Hidrotermoterapie

Curenți  diadinamici

Curenți  interferențiali

Unde scurte

Microunde

Aerosoli

Solux

Ultraviolete

Magnetodiaflux

8-15 min

8-15 min

8-15 min

8-15 min

8-15 min

8-15 min

8-15 min

8-15 min

Ședință de grup

Ședință individuală
20 min

20 min

Băi de sulf

Baie cu infuzie de plante

Băi galvanice

15 min

15 min

15 min

Tip camere

Herculum

Lifestyle

Family

Apartment

116 €

124 €

146 €

172 €

124 €

133 €

155 €

180 €

138 €

146 €

168 €

194 €

0371 057 070 | reservations@bacoluxhotels.ro

99 €

105 €

124 €

146 €

105 €

113 €

132 €

153 €

117 €

124 €

143 €

165 €



Bacolux Diana Resort ***, Herculane | Tratament | Plenus

Tradiția balneară datorată resurselor terapeutice, expertiza medicilor noștri și aparatura medicală

performantă, sunt dedicate recuperării, ameliorării și vindecării, dar și prevenției într-o cură balneară la 

Herculane, cea mai veche stațiune balneară din România și una din cele mai renumite în Europa.

Tarife / camera dublă / zi

Durata sejurului: 7 nopți cu intrare luni 

Servicii masă: all inclusive (mic dejun, prânz, cină în sistem 

bufet suedez și băuturi non-alcoolice & alcoolice)

Terapii: 3 terapii balneare/ zi, prescrise de medicul specialist

Notă: Persoanele care nu prezintă bilet de trimitere medicală

achită o taxă suplimentară de 10% din valoarea pachetului.

Lowseason Mid season High season

EARLY BOOKING

Hidrotermoterapie

Tip camere

Diviana

Comfort

Family

Apartment

95 €

100 €

116 €

133 €

116 €

121 €

136 €

153 €

124 €

129 €

145 €

162 €

0371 057 070 | reservations@bacoluxhotels.ro

81 €

85 €

99 €

113 €

99 €

103 €

116 €

130 € 

105 €

110 €

123 €

138 €

Electroterapie

Curenți  diadinamici

Curenți  interferențiali

Unde scurte

Microunde

Aerosoli

Solux

Ultraviolete

Magnetodiaflux

8-15 min

8-15 min

8-15 min

8-15 min

8-15 min

8-15 min

8-15 min

8-15 min

Kinetoterapie

Ședință de grup

Ședință individuală
20 min

20 min

Băi de sulf

Baie cu infuzie de plante

Băi galvanice

15 min

15 min

15 min



Craiovița Hotel & Events ***, Craiova

Ți-am pregătit escapada perfectă într-un oraș plin de istorie și divertisment. 

EARLY BOOKING

0371 057 070 | reservations@bacoluxhotels.ro

Weekend escape

Servicii incluse

Cazare: junior suite pentru 2 adulți 

cu demipensiune

Nr. nopți: 2 nopți

Perioada: 1 martie – 19 decembrie 

2021

Bonus: welcome drink

Tarif Standard: 244 €

Tarif Early Booking: 195 €

Birthday Escape 

Servicii incluse

Cazare: junior suite pentru 2 adulți cu 

pensiune completă

Nr. nopți: 2 nopți

Perioada: 1 martie – 19 decembrie 2021

Bonus: welcome drink, cină festivă

Tarif Standard: 294 €

Tarif Early Booking: 235 €

City Break în cetatea Băniei

Servicii incluse

Cazare: cameră dublă pentru 2 adulți 

cu demipensiune

Nr. nopți: 2 nopți

Perioada: 1 martie – 19 decembrie 

2021

Bonus: early check-in

Tarif Standard: 140 €

Tarif Early Booking: 112 €



Bacolux Diana Resort | Sezonalitate

EARLY BOOKING

Condiții plată Condiții anulare Covid-19

30% avans în termen de 5 zile de la

efectuarea rezervării, diferența cu 30 de zile

înainte de check-in.

În cazul în care, urmare a măsurilor dispuse de autorități,

activitatea din hotel sau/și restaurant va fi închisă, limitată,

restricționată la momentul desfășurării evenimentului sau în

situația în care, pentru prevenirea răspândirii virusului

SARS-COV2, managementul Bacolux Hotels decide

închiderea activității hotelului sau/și restaurantului, Bacolux

Hotels poate anula rezervările din perioada respectivă cu

obligația de a informa clienții în funcție de împrejurări,

urmând ca sumele achitate în avans să poată fi returnate

sau folosite pentru rezervări viitoare de pachete și servicii

conexe până în data de 28.12.2021 .

În cazul în care, urmare a măsurilor și restricțiilor dispuse

de autorități pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-

COV2, clientul nu poate efectua sejurul rezervat, poate

solicita returnarea avansului achitat sau reprogramarea fără

costuri suplimentare cu minim 7 zile înainte de check-in.

Sejurul reprogramat se va desfășura până la data de

28.12.2021.

0371 057 070 | reservations@bacoluxhotels.ro

Bacolux Afrodita Resort & Spa | Sezonalitate

Lowseason Mid season High season

03.01 - 01.05

05.12 – 31.12

02.05 – 29.05

03.10 – 04.12

30.05 – 30.10 03.01 - 01.05

05.12 – 31.12

Lowseason Mid season High season

02.05 – 26.06

03.10 – 04.12

27.06 – 02.10

În cazul anulării de către client, avansul achitat

(30%) nu se returnează.

100% avans în termen de 5 zile de la

efectuarea rezervării.

În cazul anulării de către client până la data de

31.05.2021 avansul achitat (100%) se poate

returna sau reprograma. În cazul anulării de

către client după data de 31.05.2021 sejurul se

poate reprograma.

Reprogramarea sejurului se va face în același

tip de sezon (high, mid, low) fără costuri

suplimentare cu condiția să se desfășoare

până la data de 28.12.2021

sau

Nota! În cazul în care reglementările legale care vor fi în vigoare pe perioada desfășurării sejurului rezervat vor permite accesul la locuri de joacă (indoor și/sau outdoor), 

piscine (indoor și /sau outdoor), saune si/sau fitness, oaspeții cazați vor avea acces la acestea, în funcție de facilitățile existente în fiecare locație Bacolux Hotels.

Măsurile de siguranță implementate pentru siguranța oaspeților și a echipei Bacolux Hotels sunt disponibile pe site.

https://www.bacoluxhotels.ro/masuri-de-siguranta-anti-covid 


