BAILE 1 MAI – VARA 2018
Complex Hotelier Wellnes & SPA

PERLA***- Bonus Relaxare 5+2

Oferta ‘zile gratuite de vacant “ platesti 5 si stai 7 nopti, perioada: 02.01.2018 – 01.06.2018 / 15.09.2018 - 20.12.2018
Complex Hotelier Wellness & Spa Perla , hotel si restaurant de 3*** stele în statiunea Baile 1 Mai, isi aşteaptă cu
ospitalitate clientii in 56 de spatii de cazare (Duble Twin, Duble Matrimoniale şi Apartamente) complet echipate şi utilate.
Complexul va ofera toate facilitatile unei locatii linistite si extrem de primitoare pentru un sejur de neuitat, o vacanţă de
vis sau un weekend romantic.
Partea de Wellness a Centrului este un izvor de vitalitate şi defineşte un nou stil de viaţă. Relaxare, încărcare deplină cu
energie şi răsfăţ pentru corp şi suflet, iată ce oferă: 2 bazine interioare cu apa termala,2 jacuzzi interioare cu apa termala,
1 bazin semiolimpic exterior cu apa termala (25 metri lungime si 2 metri adancime) , 1 bazin exterior de dimensiuni
normale cu apa termala, 1 bazin exterior pentru copii cu apa termala (0.5 metri), 1 sauna turceasca (baia de aburi), 1
sauna finlandeza (sauna uscata), coafor, cosmetica .
Centrul Wellness & Spa PERLA este dedicat celor pentru care sănătatea trupului şi a sufletulului contează.
Aparatura de ultimă generaţie, serviciul impecabil al personalului calificat, atent selectat, face din Complexul Hotelier
Wellness & Spa PERLA, locul renaşterii trupului tău.

Tarif: 620 lei/pers/pachet servicii cazare in camera dubla
Pachet servicii: Sejur 7 / nopti / 8 zile, in cameră dublă matrimonială / twin aranjată. Camerele sunt prevazute cu aer
condițonat / incălzire, TV, internet, telefon, minibar, baie / cabină dus, uscător de păr, halate de baie. Parcarea este
supravegheată video, recepția funcționează non – stop, hotelul și centrul de tratament dispun de lift, rampa pentru accesul
persoanelor cu dizabilităti, MASA : micul dejun se serveste în sistem buffet; acces la bazinele cu apa termală (exterior –
interior) şi piscina semiolimpică; acces permanent la “Perla Spa” (piscine, jacuzzi, saune, sala fitness); aqua Gym –
zilnic; proceduri SPA / doamna - un drenaj limfatic, un masaj de relaxare, o sedinta salina / sejur; proceduri SPA / domn
- un dus vichy, un masaj de relaxare, o sedinta salina / sejur; acces gratuit zilnic intre orele 09.00 si 21.00 la Centrul
Wellness & Spa Perla : 2 bazine interioare si 2 exterioare cu apa termala, 2 jacuzzi, o sauna turceasca (baia de aburihammam) , o sauna uscata ( finlandeza ) si la sala cu aparate de intretinere corporala.
Facilitati:
 Copii 0 – 6 ani gratuit ( fara pat suplimentar si mic dejun);
 Copii 7 – 14 ani achita 50% din valoarea locului de adult se ofera pat suplimentar și este inclus
mic dejun, acces la bazinele cu apa termală;
 peste 14 ani se percepe tarif de adult;
 tarifele afisate sunt exprimate in „lei” si includ „Tva”;
 camerele duble matrimoniale / twin cu balcon sunt limitate ca si numar si se ofera in limita
disponibilitatii;
 într-o camera sa pot caza maxim 2 adulti si un copil, iar in apartament se pot caza maxim 3
persoane adulte sau 2 adulti si 2 copii.
 In camera de hotel Fumatul este strict interzis !!!
 NU se acceptă animale de companie !!!
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