Adresa: Matei Basarab nr 88, bloc L116, scara C, ap 27,
interfon 27, SECTOR 3, BUCURESTI
Email: office@easytravel.ro
Telefon fix: 021-230.26.27

Hotel Germisara Geoagiu Bai
Geoagiu Bai, Romania

Descriere Hotel Germisara - Geoagiu Bai 4*, Geoagiu Bai, Romania
Adresa: Str. Germisara, Nr. 1B, Geoagiu Bai, judetul Hunedoara.
Localizare: Hotelul este situat in centrul statiunii.
Facilitati: Restaurant - 200 locuri, 2 baruri, terase, 4 sali de conferinta; baza de tratament si centru SPA - 2 piscine (una
cu apa termala), solar, masaj, aromaterapie, sauna; parcare proprie - contra cost, internet WiFi gratuit în toate zonele
proprietății, doua lifturi, detectoare de fum si sistem de prevenire a incendiilor in toate spatiile publice si in camere,
birou de informatii, schimb valutar, serviciu de lustruit pantofii pe fiecare etaj.
Camere: 144 camere şi apartamente (6 apartamente + 1 apartament pentru persoane cu dizabilităţi, 88 camere cu pat
matrimonial, 49 camere twin).
Dotari camere: TV prin cablu, minibar, aer conditionat, telefon, seif, internet Wi-Fi gratuit, baie cu duş, uscator de par şi
articole de toaletă gratuite. Unele unităţi de cazare au balcon.

Servicii incluse
- 5 nopti cazare in camera dubla sau single, la cerere
- demipensiune- cina duminica-joi, mic dejun -luni- vineri
- tratament, 3 proceduri/zi/persoana(luni- vineri, incepand cu orele 07:15)
- intrarea se face Duminica - incepand cu ora 16:00 si iesire vinerea pana la ora 12:00
- acces la piscina de agrement cu apa termala avand o temperatura intre 36-38 ºC
- acces la piscina de agrement cu apa dulce avand o temperatura intre 28-30 ºC
- acces la sauna umeda si uscata
- acces la sala fitness
- acces internet wireless, gratuit

Servicii neincluse
Transport si orice alte servicii neincluse in program.

Informatii utile
Consultația medicală inițială este prestată de către medicul hotelului, medic specialist de recuperare, medicină fizică și
balneologie și este inclusă în pachet;
Tratamentul este efectuat de către personal medical cu calificare superioara de specialitate și include:
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- 3 proceduri / zi / persoană, la recomandarea medicului specialist, dintre următoarele: Hidrokinetoterapie de grup în
piscina de tratament cu apă termală la 36ºC , aerosoli de grup (cu efect de salină), electroterapie (curenți
interferențiali, curenți diadinamici, curenți tens, curenți trabert), magnetoterapie cu aparatură specială de ultima
generație ASA PTM-QS și pături cu aplicatori integraţi, unde scurte cu aplicatori speciali de tip circuplodă( focalizeaza
fluxul de înaltă frecventa pe zona de tratament și crește eficiența tratamentului ), ultrasunete, aplicații cu parafină (nu
cu gel siliconic) preparată cu aparate speciale de sterilizare și pregătire a parafinei , laserterapie cu lasere MLS de
mare putere, robotizate, baie galvanică, baie cu arome;
Conditii plata:
- se achita un avans de minim 50% din pachet in momentul rezervarii ferme
- daca sunt mai putin de 20 zile pana la plecare se achita integral
- se poate achita atat prin transfer bancar, virament sau numerar, tichete de vacanta la sediul agentiei

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Demipensiune

Tipuri servicii
Individual
Cazare
Masa

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Piscina interioara
Restaurant
Bar
Spa
Sala de conferinte

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Baie
Balcon in unele camere
Baie privata
Dus
Uscator de par
Seif
Frigider

Tematica
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Balneo tratament
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