Bacolux Hotels România

Luna decembrie - 12.12.2021
1. Step into Winter
Ofertă valabilă pentru Bacolux Afrodita Resort & SPA ****, Herculane
Servicii incluse:
▪ Cazare: cameră dublă pentru 2 adulți
▪ Servicii de masă: pensiune completă
Perioadă sejur: 7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30 ianuarie
Nr. nopți: 2 nopți
Tarif standard: 260 € / cameră / sejur 2 nopți
Tarif special: 221 € / cameră / sejur 2 nopți
Bonus: acces gratuit la Herculum Spa

2. Step into Winter
Ofertă valabilă pentru Bacolux Diana Resort ***, Herculane
Servicii incluse:
▪ Cazare: cameră dublă pentru 2 adulți
▪ Servicii de masă: pensiune completă
Perioadă sejur: 7-9 / 14-16 / 21-23 / 28-30 ianuarie
Nr. nopți: 2 nopți
Tarif standard: 220 € / cameră / sejur 2 nopți
Tarif special: 187 € / cameră / sejur 2 nopți
Bonus: acces gratuit la Diviana Spa
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3. Winter Getaway
Ofertă valabilă pentru Bacolux Afrodita Resort & SPA ****, Herculane
Servicii incluse:
▪ Cazare: cameră dublă pentru 2 adulți
▪ Servicii de masă: mic dejun
Perioadă sejur: 3 ianuarie - 28 februarie 2022
Nr. nopți: 5 nopți
Tarif standard: 380 € / cameră / sejur 5 nopți
Tarif special: 342 € / cameră / sejur 5 nopți
Bonus: welcome drink și acces gratuit la Herculum Spa

4. Winter Getaway
Ofertă valabilă pentru Bacolux Diana Resort ***, Herculane
Servicii incluse:
▪ Cazare: cameră dublă pentru 2 adulți
▪ Servicii de masă: mic dejun
Perioadă sejur: 3 ianuarie - 28 februarie 2022
Nr. nopți: 5 nopți
Tarif standard: 300 € / cameră / sejur 5 nopți
Tarif special: 270 € / cameră / sejur 5 nopți
Bonus: welcome drink și acces gratuit la Diviana Spa
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III. Condiții de rezervare, plată, anulare
REZERVĂRI
▪ 12 decembrie 2021, orele 00:01 – 23:59
▪ Rezervările se efectuează exclusiv online pe site-urile: www.afroditaresort.ro și www.dianaresort.ro
CONDIȚII DE PLATĂ
▪

100% în momentul rezervării

CONDIȚII DE ANULARE
▪

▪

▪

În cazul în care, urmare a măsurilor dispuse de autorități, activitatea din hotel sau/și restaurant va fi
închisă, limitată, restricționată la momentul desfășurării evenimentului sau în situația în care, pentru
prevenirea răspândirii virusului SARS-COV2, managementul Bacolux Hotels decide închiderea activității
hotelului sau/și restaurantului, Bacolux Hotels poate anula rezervările din perioada respectivă cu obligația
de a informa clienții în funcție de împrejurări, urmând ca sumele achitate în avans să poată fi folosite
pentru rezervări viitoare de pachete și servicii conexe până în data de 31.05.2022 sau returnate.
În cazul în care, urmare a măsurilor și restricțiilor dispuse de autorități pentru prevenirea răspândirii
virusului SARS-COV2, clientul nu poate efectua sejurul rezervat, poate solicita returnarea sumei achitate
sau reprogramarea fără costuri suplimentare cu minim 7 zile înainte de check-in. Sejurul reprogramat se
va desfășura până la data de 31.05.2022.
În cazul anulării de către clienți cu minimum 48h înainte de check-in, contravaloarea sejururilor achitate se
returnează sau se reprogramarea fără costuri suplimentare.

FACILITĂȚI INCLUSE
▪
▪
▪

Parcarea gratuită, în limita disponibilității (capacitate limitată)
Internet Wi-Fi
Nota! În cazul în care reglementările legale care vor fi în vigoare pe perioada desfășurării sejurului /
evenimentului rezervat vor permite accesul la locuri de joacă (indoor și/sau outdoor), piscine (indoor și
/sau outdoor), saune si/sau fitness, oaspeții cazați vor avea acces la acestea, în funcție de facilitățile
existente în fiecare locație Bacolux Hotels.

Măsurile de siguranță implementate pentru siguranța oaspeților și a echipei Bacolux Hotels sunt
disponibile pe https://www.bacoluxhotels.ro/masuri-de-siguranta-anti-covid
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IV. Ghid de rezervări online
-

Primul pas este selectarea perioadei de check-in pe pagina principală

-

Pasul doi este selectarea numarului de nopți conform cu oferta, cât și nr. de camere și adulți, apoi
apasă pe butonul “Rezervă”

-

Pasul trei – selectează pachetul dorit si apasă butonul “Rezervă”
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-

Urmatorul pas este verificarea rezervării. După verificare se face autentificarea în site. Dacă
sunteți utilizator nou, vă inregistrati în secțiunea “Oaspete nou”.

-

Ultimul pas după autentificare este achitarea pachetului dorit prin butonul “comanda cu obligatie
de plata”
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