STAŢIUNEA: POIANA BRAȘOV
HOTEL: RIZZO****
Perioada 09.01.2019 - 20.02.2019
Tarif camera/noapte, cazare+mic dejun
TIP CAMERA
Single
Double
Apartament

360 lei
410 lei
630 lei

Rizzo Boutique Hotel & Spa este situati in statiunea Poiana Brasov, pe creasta Munților Carpaţi.
Camerele sunt dotate cu TV + cablu, telefon, seif, uscator de par, acces internet wireless si ofera o
frumoasa priveliste catre Masivul Postavarul sau catre padurea de brazi. Hotelul dispune de
restaurant cu o capacitate de aproximativ 90 locuri cu preparate din bucataria romaneasca si
internationala.
-

Tarifele includ taxele, micul dejun, acces sauna, piscina, jacuzzi, internet wireless si parcare gratuita
Copil intre 0 - 6 ani gratuit in acelasi pat cu parintii.
Pentru copii 6 - 12 ani gratuit in acelasi pat cu parintii achita valoare mic dejun 35 lei/noapte.
Copii 6 - 12 ani cu pat suplimentar achita 95 lei/noapte.
Persoanele peste 12 ani cu pat suplimentar in camera achita 115 lei/noapte
A 3-a/ a 4-a persoana in apartament achita 115 lei/noapte
Patut pentru copii intre 0-2 ani – 25 lei/noapte.
Check in se face incepand cu ora 16:00
Check out se face pana la ora 12:00

STAŢIUNEA: POIANA BRAȘOV
HOTEL: RIZZO****
OFERTA CAZARE + MIC DEJUN

TIP
CAMERA

Single
Double
Apartament

Perioada
21.02.201915.03.2019

Perioada
16.03.201930.06.2019

Perioada
01.07.2019 –
15.12.2019

Tarif noapte

Tarif noapte

Tarif noapte

330 lei

280 lei

300 lei

380 lei

330 lei

350 lei

540 lei

500 lei

520 lei

Rizzo Boutique Hotel & Spa este situati in statiunea Poiana Brasov, pe creasta Munților Carpaţi.
Camerele sunt dotate cu TV + cablu, telefon, seif, uscator de par, acces internet wireless si ofera o
frumoasa priveliste catre Masivul Postavarul sau catre padurea de brazi. Hotelul dispune de
restaurant cu o capacitate de aproximativ 90 locuri cu preparate din bucataria romaneasca si
internationala.
-

Tarifele includ taxele, micul dejun, acces sauna, piscina, jacuzzi, internet wireless si parcare gratuita
Copil intre 0 - 6 ani gratuit in acelasi pat cu parintii.
Pentru copii 6 - 12 ani gratuit in acelasi pat cu parintii achita valoare mic dejun 35 lei/noapte.
Copii 6 - 12 ani cu pat suplimentar achita 95 lei/noapte.
Persoanele peste 12 ani cu pat suplimentar in camera achita 115 lei/noapte
A 3-a/ a 4-a persoana in apartament achita 115 lei/noapte
Patut pentru copii intre 0-2 ani – 25 lei/noapte.
Check in se face incepand cu ora 16:00
Check out se face pana la ora 12:00

STAŢIUNEA: POIANA BRAȘOV
TELEFERIC GRAND HOTEL ****
03.01.2019 - 28.02.2019

01.03.2019-30.06.2019

Tarif camera/noapte
cazare+mic dejun bufet

TIP CAMERA

Duminică-Joi

Vineri-Sâmbătă

Single

600 LEI

310 LEI

355 LEI

Doublă Standard

700 LEI

370 LEI

470 LEI

Dublă Superior

850 LEI

470 LEI

565 LEI

Junior suite

1.100 LEI

700 LEI

750 LEI

Junior Suite Premium

1.350 LEI

890 LEI

950 LEI

01.07.2019-31.08.2019

01.09.2019-20.12.2019

Tarif camera/noapte
cazare+mic dejun bufet
Duminică-Joi

Vineri-Sâmbătă

Duminică-Joi

Vineri-Sâmbătă

Single

350 LEI

380 LEI

330 LEI

375 LEI

Doublă Standard

470 LEI

520 LEI

420 LEI

520 LEI

Dublă Superior

600 LEI

700 LEI

520 LEI

610 LEI

Junior suite

800 LEI

890 LEI

775 LEI

850 LEI

Junior Suite Premium

980 LEI

1.120 LEI

950 LEI

1.000 LEI

Teleferic Grand Hotel este situat în staţiunea Poiana Braşov, la doar 50 de metri de telecabină,
oferă acces gratuit la internet WiFi şi vedere panoramică la munte. Camerele dispun de TV cu ecran
plat, minibar, seif şi o zonă de relaxare. Cele mai multe unităţi de cazare oferă balcon.
Acces gratuit la centrul spa, care include o piscină interioară, cadă cu hidromasaj în aer liber, o
zonă de fitness şi 3 tipuri de saune: umedă, uscată şi cu infraroşu. Se ofera masaje si tratament la un
cost suplimentar. La proprietate există o şcoală de schi, precum şi un centru de închiriere de
echipamente de schi şi snowboard, cu uscător de clăpari. Există depozit pentru echipament de schi
disponibil gratuit. În plus, hotelul pune la dispoziţia copiilor o cameră de joacă, un club pentru copii
şi un loc de joacă în aer liber.Hotelul se află la 12 km de Braşov. Cetatea Râşnov este la 12 km, iar
Castelul Bran este la 25 km. Este disponibilă o parcare gratuită cu 150 de locuri.
În camera dublă standard sau dublă superior se pot caza maxim 2 ADL si un copil până la 5,99 ani în
pat cu părinții.
- Copil intre 0 – 5,99 ani gratuit in acelasi pat cu parintii
- Pentru copii 6 – 11,99 ani achită 47 lei/noapte în Junior Suite, Junior Suite Premium sau
- Deluxe Premium
- Persoanele peste 12 ani achita 95 lei/noapte în Junior Suite, Junior Suite Premium sau
- Deluxe Premium
Check in se face incepand cu ora 16:00
Check out se face pana la ora 12:00

STAŢIUNEA: POIANA BRAȘOV
MONTERAI RESORT***
Perioada 02.01.2019 - 28.02.2019
Tarif camera/noapte, Tarif camera/noapte,
cazare+mic dejun
cazare
TIP
CAMERA
Dubla

350 lei

330 lei

Junior Suite

400 lei

370 lei

Apartament

500 lei

460 lei

➢ Complexul se afla în Poiana Mica la 2 km de centrul staţiunii Poiana Braşov.
➢ Asigură Wi-Fi gratuit, feră tenis de masă, facilităţi de grătar şi închiriere de biciclete.
➢ Toate camerele sunt prevăzute cu TV cu ecran plat si canale prin satelit şi baie privată. Unele camere au balcon şi
cadă cu hidromasaj.
➢ Restaurantul Complexului Monterai serveşte specialităţi româneşti şi preparate internaţionale. Micul dejun este
disponibil între orele 08:30 şi 11:00.
➢ Pârtia de schi Bradul este la 2 km şi se pot organiza excursii conduse de un ghid montan autorizat. Oraşul medieval
Braşov este la 12 km.

➢ Pentru copii cu varsta pana la 6 ani se acorda gratuitate, pentru cei intre 6-12 ani se achita 50%, cei peste 12 ani sun

considerati adulti.

