
HOTEL:  PENSIUNEA PRESIDENT 

 Destinatie:  Craciun 2020 

 Statiune:  Baile Herculane 

 

   

 

 Info Hotel:   

Pensiunea President , OAZA DE LINISTE SI RELAXARE, clasificata la 3 stele , se afla situata in 

centrul statiunii Baile Herculane, zona Hotel Dacia, retrasa 100m, in zona linistita, pe malul raului 

Cerna. 

Creata special pentru iubitorii de liniste, lux si relaxare, Pensiunea President a fost conceputa cu 

camere de cazare spatioase , personalizate, luminate natural, aerisite si racoroase, dotate cu mobilier si 

aparatura de calitate, ptr. ca dvs. sa va bucurati din plin de aerul curat de munte si linistea oferita de 

zonele montane in susurul raului Cerna. 

“Trei cuvinte care caracterizeaza pensiunea PRESIDENT: spaţios, curat şi cu bun gust. Camerele sunt 

mult mai mari decât cele cu care eşti obişnuit la hotelurile la care ai fost până acum, curăţenia este la 

standarde înalte, spaţiile comune sunt atât de faine încât ai sta pe hol numai ca să te uiţi la fiecare 

oglindă. Pensiunea este centrală cu acces rapid la magazine, restaurante, piscine termale, baze de 

tratament şi la câţiva paşi de sălbăticie.” 

La 100m de Pensiunea President, se afla terasele de vara si restaurantele din statiunea Baile Herculane, 

unde dvs. puteti servi masa, putand sa alegeti dintr-o mare varietate de meniuri culinare. 

In vecinatatea pensiunii President se afla strandurile cu apa termala, baze de tratament, parcuri cu 

locuri de joaca ptr. copii, marketuri, piete, statie bus si taxi, microbuze excursii, etc. 

OFERTA CRACIUN 2020 BAILE HERCULANE . 

PENSIUNEA PRESIDENT VA INVITA SA PETRECETI UN CRACIUN 2020 DE NEUITAT LA BAILE HERCULANE . 

SEJUR 3 ZILE = 540 RON/PERSOANA / SEJUR  . 

SEJUR 4 ZILE = 660 RON /PERSOANA / SEJUR . 

PRETURILE INCLUD   CAZARE IN CAM.DBL. CU PAT MATRIMONIAL KING SIZE . 

LA CERERE SE POT OFERI MASA, EXCURSII , PISCINA CU APA TERMALA, SPA SAU ALTE SERVICII SOLICITATE 
DE DVS . 

 

 


