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HERCULANE
Pensiunea Select este situată în centrul staţiunii Băile Herculane şi stă la
dispoziţie cu servicii de calitate, cu camere duble utilate la cele mai înalte
standarde.Camerele sunt dotate cu: baie proprie, feon, halate, aer condiţionat,
minibar, seif, televizor Lcd, acces internet, telefon, fax.
Pensiunea are curte, grătar, foişor şi loc de servit masa.
Pensiunea dispune de bar şi de restaurant. În imediata vecinătate există un
ştrand termal pentru adulţi si copii.

Variante

Tip cameră

Perioada (6 nopţi)
01.06 – 30.06
01.09 – 30.09

Varianta 1
RELAXARE

Varianta 2 *
TRATAMENT

CAZARE –
loc în cameră dublă
MASĂ –
MIC DEJUN

349 lei

439 lei

/pers./sejur

(x2p. = 698 lei)

(x2p. = 878 lei)

349

439

300

300

CAZARE –
loc în cameră dublă
MASĂ –
bonuri valorice
TOTAL :

/ pers. /sejur

01.07 – 31.08

649

/pers/sejur
(x2p. = 1298)

739 lei

/pers/sejur
(x2p. = 1478)

*Pentru Varianta 2, tratamentul constă în acces la Băile Venera, Tiroliana.
Opţional pentru proceduri şi alte tratamente turistul va achita 30 lei/zi.
Turistul va prezenta la recepţia hotelului biletul de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist pentru staţiunea
Băile Herculane (formular tipizat CAS) şi documente care să ateste calitatea de asigurat (adeverinţă de salariat cu
menţiunea că unitatea a achitat fondul de sănătate).
Preţurile includ TVA. Taxa hotelieră (cca. 2 lei/pers./sejur) se achită de turişti la cazarea în hotel
Foarte important:

1. Rezervări pot face membrii de sindicat, bugetari sau nebugetari.
2. Numărul de locuri (camere) care se rezervă nu este limitat la membru de sindicat şi familia sa, putând
fi rezervate mai multe locuri (camere) în limita ofertei şi a locurilor disponibile.
3. Vă recomandăm să ne contactaţi în cel mai scurt timp pentru a face rezervări.

Pentru rezervări şi orice alte informaţii persoana de contact este
dra. inf. Luiza ŞTEFĂNEL, consilier organizare SAP Forţa Legii
tel. 0766.71.72.78

