BAILE HERCULANE VARA 2019
HOTEL DACIA** - OFERTA TRATAMENT 7/10/12 NOPTI
Localizare: situat in parcul Vicol este hotelul cu cea mai mare capacitate de cazare din statiune
Capacitate: 972 locuri in 486 camere duble din care 156 camere si 5 apartamente clasificate la categoria 3 stele si 330 camere
clasificate la categoria doua stele. Nr. etaje: P+15 Nr. lifturi: 5
Dotarea camerelor: baie/dus, TV cablu, minibar, telefon la categoria trei stele.Hotelul dispune de amfiteatru de 300 locuri.
Restaurante/Baruri: Restaurant DACIA**- capacitate 400 locuri; Restaurant ORIZONT**- capacitate 260 locuri; Gradina de
vara **- capacitate 150 locuri; Modul de servire a mesei: a la carte si meniu fix. Servicii faraplataacordate turistilor: informatii
privind prestarea unor servicii; orarul mijloacelor de transport; trezirea clientilor la ora solicitata; pastrarea obiectelor de valoare;
transmiterea de mesaje; predarea corespondentei turistilor; acordarea de medicamente si materiale sanitare de prim ajutor in caz
de accidente; pastrarea bagajelor; comenzi taximetre;Servicii cu plataacordate turistilor: servicii telefonice; vanzari de marfuri si
articole de strictanecesitate; spalat, curatat si calcat imbracaminte/lenjerie. Accesul cu animale de companie : interzis.
Bazade tratament : in incinta hotelului. Tratamente balneare: Baza de tratament asiguratratamente complexe pentru: afectiuni
reumatismale inflamatorii (spondilitaanchilozanta); afectiuni reumatismale degenerative spondilozacervicala, dorsalasi lombara);
afectiuni posttraumatice; afectiuni neurologice periferice - pareze si paralizii); afectiuni asociate (ginecologice, respiratorii,
dermatologice, afectiuni metabolice.In baza de tratament a hotelului (suprafatade 1800 mp) se pot efectua zilnic 3.720 proceduri.
Proceduri si tratamente: bai cu ape minerale termale sulfuroase si cu ape minerale termale clorurosodice atat in cazi, cat si in
bazine, cu posibilitati de kinetoterapie; inhalatii cu aerosoli; electro si hidroterapie; sali de gimnasticamedicala, masaj medical;
kinetoterapie; crenoterapie, salina artificiala, sauna.
Tratamentele sunt efectuate sub supravegherea personalului medical. Agrement/Sport: Salade spectacole la hotel DACIA cu peste
300 locuri; discoteca; salade biliard;tenis de masa, strandul sapte Izvoare; Sarbatoarea narciselor de la Zervesti (rezervatie
botanica), Pescuit sportiv pe Raul Cerna; Drumetii pe trasee marcate catre sapte Izvoare, Cheile Domogledului, Izvorul si Valea
Cernei, Cascada Codiu, Grota Haiducilor, Grota cu aburi si Pestera lui Adam.
Pachet servicii: Sejur de 7, 10 sau 12 nopţi cazare cu pensiune completă (meniu fix), tratament: 1 consultaţie medicală

iniţială, 1 consultație finală, 18 proceduri/5 zile, 24 proceduri/8 zile sau 30 proceduri/10 zile. Tratamentul se
efectuează de Luni până Vineri, iar Sâmbătă se efectuează băi cu sulf. Procedurile aferente zilelor de Duminică şi
Sărbătorilor Legale se vor reprograma. Turiştii sosiţi la tratament trebuie să prezinte medicului din hotel dovada de
asigurat (adeverinţă de la locul de muncă sau cupon de pensie) şi bilet de trimitere pentru servicii medicale în sistemul
asigurărilor sociale de sănătate tip (cu precizarea numărului de contract cu C.A.S.). Turiştii neasiguraţi vor achita la
recepţie diferenţa pentru serviciile de tratament 20 RON/pers./zi.

Valabilitate

Sejur 7 nopti

Sejur 10 nopti

Sejur 12 nopti

26 Apr 2019 – 13 Iun 2019

796

1118

1318

14 Iun 2019 – 15 Iul 2019

852

1198

1414

16 Iul 2019 - 15 Sept 2019

964

1358

1606

16 Sept 2019 – 15 Oct 2019

852

1198

1414

16 Oct 2019 – 30 Nov 2019

796

1118

1318

Nota:

1. Tarifele (exceptând perioadele de Sărbători) sunt exprimate în RON, pe persoană, pe sejur de 7, 10 sau 12
nopţi și includ TVA, pensiune completă (meniu fix), tratament.
2. Taxa de staţiune se achită la recepție.
3. Tarif pat suplimentar (fără mic dejun): 30 RON/persoană/zi.

