Ofertă specială de Revelion
28.12.2017 - 02.01.2018
3 nopți / 4 zile (30.12.2017 - 02.01.2018)
Tip de spațiu
Cameră single
Cameră dublă
Cameră dublă Deluxe
Junior Suite
One Bedroom Suite

CMD
425
486
577
724
836

€ / cameră
CCF
749
1.134
1.225
1.373
1.485

4 nopți / 5 zile (29.12.2017 - 02.01.2018)
Tip de spațiu
Cameră single
Cameră dublă
Cameră dublă Deluxe
Junior Suite
One Bedroom Suite

CMD
545
621
738
929
1.049

€ / cameră
CCF
868
1.269
1.387
1.578
1.699

5 nopți / 6 zile (28.12.2017 - 02.01.2018)
Tip de spațiu
Cameră single
Cameră dublă
Cameră dublă Deluxe
Junior Suite
One Bedroom Suite

CMD
648
735
881
1.108
1.266

CDP
916
1.265
1.356
1.503
1.615

CDP
934
1.400
1.517
1.709
1.829
€ / cameră

CCF
972
1.383
1.530
1.757
1.915

CDP
1.037
1.515
1.660
1.889
2.046

Pachetul de servicii include 3, 4 sau 5 nopţi de cazare
(în perioada: 28.12.2017 - 02.01.2018).
CMD = Cazare cu mic dejun (bufet suedez) + brunch în 01.01.2018 CCF = CMD + Mesele Festive (Cină
Festivă Revelion + Dinner Party 01.01.2018) CDP = CCF + Cină cu specific Românesc în data de 30.12.2017
şi dejunul bufet suedez în data de 31.12.2017.

Program mese festive
Tip de masă
Cină Românească (bufet suedez)
Dejun (bufet suedez)
Cină Festivă Revelion (set meniu) + open bar*
Brunch 01.01.2018 (bufet suedez)
Dinner Party (set meniu) + open bar*

Data
30.12.2017
31.12.2017
31.12.2017
01.01.2018
01.01.2018

Ora
19.30 – 00.00
12.30 – 15.00
21.00 – 05.00
11.30 – 14.00
20.00 – 00.00

*Open Bar = wwhisky, cremă whisky, campari orange, gin tonic, martini, cinzano,
vin, şampanie, bere, cafea, limonadă, băuturi racoritoare, băuturi digestive.
Pentru copiii cu vârsta de până la 18 ani pentru care se solicită loc la masă alături de părin i, atât la Cina Festivă cât şi la Dinner Party, se va
achita suma de 163 €/copil, pentru ambele mese, reprezentând contravaloarea unui meniu special.

ATEN IE!
În momentul cazării, oaspe ii sunt ruga i să se prezinte la restaurant pentru
a-şi rezerva locurile la mese pe toată durata sejurului. Mesele în restaurant sunt de 10 pers.
Clien ii care vor achizi iona numai Pachetul Cazare cu mic dejun (CMD) au posibilitatea
servirii meselor în perioada 31.12.2017 şi 01.01.2018 cu o rezervare prealabilă, în limita locurilor disponibile.
Roomservice–ul nu va func iona în zilele de 31.12.2017 şi 01.01.2018.

GRĂDINIŢĂ

FACILITĂŢI

Ca în ecare an, Hotel INTERNATIONAL a amenajat Kindergarden,
un spa iu dedicat copiilor, situat lângă restaurant.
Tarif: 78 €/copil pentru ambele seri.
Program 19.30 – 05.00 pentru Cina Festivă de Revelion
şi 20.00 – 00.00 pentru Dinner Party.

Hotelul dispune de piscină, sală de fitness, jacuzzi, saună
umedă şi saună uscată. Accesul este gratuit în limita spaţiului
disponibil.

Precizări suplimentare
• În cazul copiilor cu vârsta mai mică de 10 ani, cazarea, micul dejun, cina cu specific românesc şi dejunul din 31.12.2017 sunt gratuite.
• Pentru copiii peste 10 ani cazarea, micul dejun, brunch-ul, cina cu specific românesc şi dejunul din 31.12.2017 se taxează separat.
• În cadrul camerelor Single sau Double nu există posibilitatea de a se introduce pat suplimentar. În cazul în care se solicită loc
suplimentar, se va opta pentru camere superioare (Dublă Deluxe, Junior Suite sau One Bedroom Suite) care au în dotare după caz, un fotoliu sau o
canapea extensibilă şi se va achita separat contravaloarea acestora, respectiv 23 €/loc suplimentar/zi (cazare cu mic dejun).

• Parcarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.
• În ofertă nu sunt incluse taxele de staţiune. Acestea se vor achita la recepţie: taxa hotelieră (2,5% din valoarea serviciului de cazare pe
o singură zi), taxa salvamont (2 €/pers). Tarifele de cazare şi masă conţin TVA.
• In urma rezervării solicitate prin fax sau e-mail, Departamentul de Rezervări al hotelului International
va trimite un mesaj de confirmare. În lipsa acestui mesaj rezervarea nu este garantată.
Plata serviciilor comandate se face în avans:
- 50% până la data de 14 noiembrie 2017;
- 100% până la data de 05 decembrie 2017.

