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De 1 Decembrie sărbătorește românește la  

BACOLUX AFRODITA RESORT & SPA **** 
 

SERVICII INCLUSE: 4 nopți de cazare cu all inclusive 
 

▪ 27 noiembrie – Welcome cocktail, cină bufet 
▪ 28 noiembrie – Mic dejun, prânz bufet, cină bufet  
▪ 29 noiembrie – Mic dejun, prânz tradițional, cină bufet  
▪ 30 noiembrie – Mic dejun, prânz bufet, cină festivă cu entertainment  
▪ 01 decembrie – Mic dejun 

Mesele se servesc în sistem bufet suedez (excepție cina festivă, care va fi set-meniu) și includ băuturile non-
alcoolice și alcoolice. 
 

FACILITĂȚI INCLUSE 
 

▪ Activități copii & loc de joacă interior 
▪ Parcarea gratuită, în limita disponibilității (capacitate limitată) 
▪ Internet Wi-Fi 
▪ Sală de fitness (pe baza unei programări la recepția spa) 
▪ Nota! În cazul în care reglementările legale care vor fi în vigoare pe  perioada desfășurării evenimentului 

vor permite accesul la piscine si saune, accesul la Herculum Spa va fi posibil pentru oaspeții cazați în hotel: 
piscină interioară de înot pentru adulți și copii cu apă încălzită, 5 tipuri de saună (saunele cu aromaterapie, 
infraroșu și sare de himalaya, saună umedă) , jacuzzi cu apă sărată, bazin cu calciu și magneziu, zone de 
relaxare 
 

 

FACILITĂȚI ȘI EXCURSII OPȚIONALE (cu plată) 

 
▪ Terapii wellness & balneo. Meniul wellness spa este disponibil aici 
Accesul la terapiile Herculum Spa menționate anterior se poate face numai pe baza unei programări în 
prealabil, la recepția spa. 
▪ Excursie Clișura Dunării și plimbare cu barca – 90 Ron / persoană 
▪ Excursie Cascada Bigăr - 90 Ron /  persoană 
▪ Excursie Mânăstirea Prislop - 110 Ron /  persoană  
▪ Excursie  traseu Platou Coronini cu ATV (1-2 persoane) – 200 Ron / ATV 
Cele 3 excursii cu microbuzul se efectuează pentru min. 4 persoane și max. 12 persoane. 

      Excursia cu ATV-ul se organizează cu min. un ATV si max. 3 ATV-uri. 
 

mailto:receptie@afroditaresort.ro
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Halloween  

BACOLUX AFRODITA RESORT & SPA **** 
 

SERVICII INCLUSE: 2 nopți de cazare cu all inclusive 
 

▪ 30 octombrie –  Cină bufet 
▪ 31 octombrie –  Mic dejun, prânz bufet, cină festivă cu entertainment 
▪ 01 noiembrie –  Mic dejun 

 
Mesele se servesc în sistem bufet suedez (excepție cina festivă) și includ băuturile non-alcoolice și alcoolice. 
 

FACILITĂȚI INCLUSE 
 

▪ Activități copii & loc de joacă interior 
▪ Parcarea gratuită, în limita disponibilității (capacitate limitată) 
▪ Internet Wi-Fi 
▪ Sală de fitness (pe baza unei programări la recepția spa) 
▪ Nota! În cazul în care reglementările legale care vor fi în vigoare pe  perioada desfășurării evenimentului 

vor permite accesul la piscine si saune, accesul la Herculum Spa va fi posibil pentru oaspeții cazați în hotel: 
piscină interioară de înot pentru adulți și copii cu apă încălzită, 5 tipuri de saună (saunele cu aromaterapie, 
infraroșu și sare de himalaya, saună umedă) , jacuzzi cu apă sărată, bazin cu calciu și magneziu, zone de 
relaxare 
 

 

FACILITĂȚI ȘI EXCURSII OPȚIONALE (cu plată) 

 
▪ Terapii wellness & balneo. Meniul wellness spa este disponibil aici 
Accesul la terapiile Herculum Spa menționate anterior se poate face numai pe baza unei programări în 
prealabil, la recepția spa. 
▪ Excursie Clișura Dunării și plimbare cu barca – 90 Ron / persoană 
▪ Excursie Cascada Bigăr - 90 Ron /  persoană 
▪ Excursie Mânăstirea Prislop - 110 Ron /  persoană  
▪ Excursie  traseu Platou Coronini cu ATV (1-2 persoane) – 200 Ron / ATV 
Cele 3 excursii cu microbuzul se efectuează pentru min. 4 persoane și max. 12 persoane. 

      Excursia cu ATV-ul se organizează cu min. un ATV si max. 3 ATV-uri. 
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Crăciun de poveste la 

BACOLUX AFRODITA RESORT & SPA **** 
 

SERVICII INCLUSE: 4 nopți de cazare cu all inclusive 
 

▪ 24 decembrie – Welcome cocktail, vizita lui Moș Crăciun, cină bufet 
▪ 25 decembrie – Mic dejun, prânz tradițional, cină festivă cu entertainment 
▪ 26 decembrie – Brunch, plimbare cu caleașca, cină bufet  
▪ 27 decembrie – Mic dejun, prânz bufet, cină bufet  
▪ 28 decembrie – Mic dejun 

Mesele se servesc în sistem bufet suedez (excepție cina festivă, care va fi set-meniu) și includ băuturile non-
alcoolice și alcoolice. 
 

FACILITĂȚI INCLUSE 
 

▪ Activități copii & loc de joacă interior 
▪ Parcarea gratuită, în limita disponibilității (capacitate limitată) 
▪ Internet Wi-Fi 
▪ Sală de fitness (pe baza unei programări la recepția spa) 
▪ Nota! În cazul în care reglementările legale care vor fi în vigoare pe  perioada desfășurării evenimentului 

vor permite accesul la piscine si saune, accesul la Herculum Spa va fi posibil pentru oaspeții cazați în hotel: 
piscină interioară de înot pentru adulți și copii cu apă încălzită, 5 tipuri de saună (saunele cu aromaterapie, 
infraroșu și sare de himalaya, saună umedă) , jacuzzi cu apă sărată, bazin cu calciu și magneziu, zone de 
relaxare 
 

 

FACILITĂȚI ȘI EXCURSII OPȚIONALE (cu plată) 

 
▪ Terapii wellness & balneo. Meniul wellness spa este disponibil aici 
Accesul la terapiile Herculum Spa menționate anterior se poate face numai pe baza unei programări în 
prealabil, la recepția spa. 
▪ Excursie Clișura Dunării și plimbare cu barca – 90 Ron / persoană 
▪ Excursie Cascada Bigăr - 90 Ron /  persoană 
▪ Excursie Mânăstirea Prislop - 110 Ron /  persoană  
▪ Excursie  traseu Platou Coronini cu ATV (1-2 persoane) – 200 Ron / ATV 
Cele 3 excursii cu microbuzul se efectuează pentru min. 4 persoane și max. 12 persoane. 

      Excursia cu ATV-ul se organizează cu min. un ATV si max. 3 ATV-uri. 
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Sărbătorește trecerea dintre ani la 

BACOLUX AFRODITA RESORT & SPA **** 
 

SERVICII INCLUSE: 4 nopți de cazare cu all inclusive 
 

▪ 30 decembrie – Welcome cocktail, cină bufet 
▪ 31 decembrie – Brunch, cină festivă cu entertainment, revelionul copiilor 
▪ 01 ianuarie – Brunch, degustare vinuri, cină festivă cu entertainment 
▪ 02 ianuarie – Brunch, cină bufet 
▪ 03 ianuarie – Mic dejun 

Mesele se servesc în sistem bufet suedez (excepție cina festivă, care va fi set-meniu) și includ băuturile non-
alcoolice și alcoolice. 
 

SERVICII INCLUSE: 3 nopți de cazare cu all inclusive 
 

▪ 31 decembrie – Welcome cocktail, cină festivă cu entertainment, revelionul copiilor 
▪ 01 ianuarie – Brunch, degustare vinuri, cină festivă cu entertainment 
▪ 02 ianuarie – Brunch, cină bufet 
▪ 03 ianuarie – Mic dejun 

 
Mesele se servesc în sistem bufet suedez (excepție cina festivă, care va fi set-meniu) și includ băuturile non-
alcoolice și alcoolice. 
 
 

FACILITĂȚI INCLUSE 
 

▪ Activități copii & loc de joacă interior 
▪ Parcarea gratuită, în limita disponibilității (capacitate limitată) 
▪ Internet Wi-Fi 
▪ Sală de fitness (pe baza unei programări la recepția spa) 
▪ Nota! În cazul în care reglementările legale care vor fi în vigoare pe  perioada desfășurării evenimentului 

vor permite accesul la piscine si saune, accesul la Herculum Spa va fi posibil pentru oaspeții cazați în hotel: 
piscină interioară de înot pentru adulți și copii cu apă încălzită, 5 tipuri de saună (saunele cu aromaterapie, 
infraroșu și sare de himalaya, saună umedă) , jacuzzi cu apă sărată, bazin cu calciu și magneziu, zone de 
relaxare 
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FACILITĂȚI ȘI EXCURSII OPȚIONALE (cu plată) 

 
▪ Terapii wellness & balneo. Meniul wellness spa este disponibil aici 
Accesul la terapiile Herculum Spa menționate anterior se poate face numai pe baza unei programări în 
prealabil, la recepția spa. 
▪ Excursie Clișura Dunării și plimbare cu barca – 90 Ron / persoană 
▪ Excursie Cascada Bigăr - 90 Ron /  persoană 
▪ Excursie Mânăstirea Prislop - 110 Ron /  persoană  
▪ Excursie  traseu Platou Coronini cu ATV (1-2 persoane) – 200 Ron / ATV 
Cele 3 excursii cu microbuzul se efectuează pentru min. 4 persoane și max. 12 persoane. 

      Excursia cu ATV-ul se organizează cu min. un ATV si max. 3 ATV-uri. 
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