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DIANA RESORT & SPA 3*
Baile Herculane

Descriere DIANA RESORT & SPA 3* 3*, Baile Herculane
Decorul ideal de relaxare
Hotel Diana de 3 stele se află la 3 minute de centrul stațiunii și oferă toate condițiile unui resort modern la Băile
Herculane. Cu 2 săli de conferință și un foaier cu vedere la munte, restaurante generoase și o terasă de vară, hotelul
face parte din 2011 din lanțul românesc Bacolux Hotels.
Dispune de 220 de camere confortabile într-un cadru natural deosebit. Un centru de tratament și prevenție cu sursă
proprie de apă termală minerală bogată în sulf, cu personal medical de specialitate și aparatură de ultimă generație.
Excursii organizate, piscină acoperită și în aer liber, saună și săli de masaj. Totul pentru o vacanță liniștită, sub semnul
zeiței Diana, între culmi împădurite, veșnic verzi.
Aer pur, puternic ionizat, apă foarte bogat mineralizată și confort - toate te ajută să te recuperezi în deplină liniște.
Când vrei o vacanță la Băile Herculane, verifică ofertele de tratament de la Hotel Diana și descoperă detaliile!
Oaspeţii pot face excursii cu vaporaşul pe Dunăre, la 18 km. Parcul Naţional Domogled - Valea Cernei este la 30 de
minute de mers cu maşina. În centrul oraşului se găsesc restaurante, baruri, cafenele şi magazine.

Servicii incluse
Pachet turistic-Dictum!
-5 nopti cazare cu demipensiune;
-acces gratuit la Centrul Diviana Spa(4 tipuri de sauna,piscina,jacuzzi interior si exterior,Aqua Splash pentru copii)

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

Tip masa
Demipensiune

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (12.05.2021 09:09)

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
Hotel family

Oferte DIANA RESORT & SPA 3* 3*, Baile Herculane
Tip oferta
5 Nopti cazare cu demipensiune

Perioada
10.01.2021 - 13.06.2021

2 adulti

Camera dubla
10.01.2021 - 13.06.2021

2 adulti

Camera dubla
14.06.2021 - 12.09.2021

415.00 EUR
90 nopti

si acces gratuit la Diviana SPA.

2 adulti

Camera dubla
5 Nopti cazare cu all inclusive si

490.00 EUR
154 nopti

acces gratuit la Diviana SPA.

5 Nopti cazare cu demipensiune

310.00 EUR
154 nopti

si acces gratuit la Diviana SPA.

5 Nopti cazare cu all inclusive si

Pret

14.06.2021 - 12.09.2021

acces gratuit la Diviana SPA.
Camera dubla

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (12.05.2021 09:09)

620.00 EUR
90 nopti
2 adulti

