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AFRODITA RESORT & SPA 4*
Baile Herculane

Descriere AFRODITA RESORT & SPA 4* 4*, Baile Herculane
Confort și relaxare
220 de camere generoase distribuite pe 10 etaje și Spa pe aproape 2500 mp, încadrate de peisajul incredibil al
munților Domogled. Ritualuri de relaxare și posibilitate de tratament balnear. Spații dotate modern pentru evenimente.
Restaurante elegante, un lounge bar și o grădină de vară. Locuri de joacă pentru copii, în interior și în aer liber, excursii
organizate. Acestea sunt elementele care fac din hotelul Afrodita o locație preferată în Băile Herculane.
Situat în centrul stațiunii, Afrodita Resort & Spa îmbină confortul cu beneficiile terapiilor balneare. Istoria locului, natura
cu rezervele inepuizabile pentru sănătate, legendele despre zei și zeite, ce duc faima stațiunii în viitor, sunt toate
mixate în designul deosebit. Facilitățile, atenția la detaliu și căldura oamenilor de aici întregesc ambientul ideal de
vacanță.
Modernizarea hotelului susținută de Grupul Bacolux a început în 2012. În anul 2014, la Gala Turismului Românesc,
Hotelul Afrodita a primit Premiul pentru noutate, iar în 2016 a fost nominalizat la categoria cel mai bun hotel din
România.
Afrodita Resort & SPA a extins portofoliul de premii cu două distincții noi în 2019, odată cu inaugurarea Herculum SPA,
premii acordate la categoria "Innovative SPA Concept" la Gala ESPA Innovation Awards în Croația și Leading hotel SPA
(including balneary) la Gala TopHotel

Servicii incluse
Pachet turistic-Apeduct!
-5 nopti cazare cu demipensiune;
-acces gratuit la Herculum Spa(5 tipuri de sauna,piscina,jacuzzi cu apa sarata,bazin cu calciu si magneziu,sala fitnes)

Servicii neincluse
Taxele locale-se achita la fata locului.

Informatii utile
La cerere oferim pachete de 7 sau mai multe nopti cu intrare duminica.

Tip proprietate
Hotel

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.01.2021 11:07)

Tip masa
Demipensiune

Tipuri servicii
Individual
Cazare
Demipensiune
All inclusive

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Piscina exterioara
Piscina interioara
Restaurant
Bar
Spa
Centru business
Gym fitness area

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Balcon
Baie privata

Tematica
Statiuni balneare romania
All inclusive
Wellnes spa

Oferte AFRODITA RESORT & SPA 4* 4*, Baile Herculane
Tip oferta
5 Nopti cazare cu demipensiune

Perioada
14.06.2021 - 12.09.2021

si acces gratuit la Herculum SPA.

520.00 EUR
494.00 EUR
90 nopti

Camera dubla
5 Nopti cazare cu aall inclusive si

Pret

2 adulti
14.06.2021 - 12.09.2021

acces gratuit la Herculum SPA.
Camera dubla

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.01.2021 11:07)

680.00 EUR
646.00 EUR
90 nopti
2 adulti

