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HOTEL AMBIENT 4* -  BRASOV 

 

 
 

Ofertă Specială Crăciun 2020 

 
Vă aducem la cunoştinţă tarifele de cazare şi masă practicate în perioada 23.12.2020 - 26.12.2020:  

 

Cameră dublă confort 3*, 75 euro/noapte 

Cameră dublă deluxe 4*,  99 euro/noapte 

Cameră dublă executive 4*, 135 euro/noapte 

Duplex Suite 4*, pentru 2 adulti + 2 copii sau 3 adulti,  175 euro/noapte 
 

Tariful menţionat mai sus este pe cameră pe noapte, incluzând toate taxele, acces internet în cameră şi wireless 

în spaţiile publice, parcare, micul dejun bufet, acces la centrul de relaxare ( fitness, cadă hidromasaj, saună ) şi 

acces la programul nostru de fidelizare Ambient Exclusive . 

 

Locația ideală unde cei mici pot să participe la împodobirea bradului, pot să-l întâlnească pe Moș Crăciun care 

cu siguranță va găsi daruri pe toate gusturile. Cei mari se pot bucura în jurul unui foc de tabără de o țuică și un 

vin fiert cu scortișoară, de purceluș la proțap precum și de tradiționalele preparate pregătite în bucătăria 

noastră. Nu vor lipsi colindătorii din zonă, dansurile populare și DJ,  care vă vor cânta și încânta cu portul și cu 

tradițiile românești. 

 

Astfel, Petrecerea de Crăciun din ziua de 24 decembrie se vor desfășura la Resort Ambient, aflat în imediata 

vecinătate și are tariful de 70 euro/persoană, cu băuturi incluse . 

Copiii <4 ani beneficiază de gratuitate fără meniu. Copii între 5 și 13 ani achită 50% din valoarea meniului . 

Peste 14 ani se achită meniul întreg. 

Pentru oaspeții cazați în Brașov se asigură transport dus – întors . 

 

Sejurul minim este de 2 nopți.   
Pentru rezervări se va achita un avans de 50% la data rezervării urmând ca diferența să fie achitată până la 

data de 01.11.2020. Avansul achitat nu se restituie în cazul anulării rezervării. 

 

 

 

 

https://www.ambienthotels.ro/ro/ambient_exclusive/
http://www.resortambient.ro/
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Ofertă Specială Revelion 2021 

 
 

Vă aducem la cunoştinţă tarifele de cazare şi masă practicate în perioada 26.12.2020 - 03.01.2021:  

 

Cameră single 4*,                tarif  85 euro/noapte. 

Cameră dublă  confort 3*, tarif 100 euro/noapte. 

Cameră dublă  deluxe 4*, tarif 130 euro/noapte. 

Cameră dublă  business / junior suite 4*, tarif 150 euro/noapte. 

Apartament Suite 4*, tarif 200 euro/noapte. 

 

 

Tariful menţionat mai sus este pe cameră pe noapte, incluzând toate taxele, acces internet în cameră şi wireless 

în spaţiile publice, micul dejun în sistem bufet, parcare şi acces la programul nostru de fidelizare Ambient 

Exclusive .  

 

Oaspeții la 4* au inclus în tarif de asemenea acces la Ambient Spa (fitness, sauna, hidromasaj) . Copiii sub 8 

ani beneficiază de gratuitate la cazare.  

Peste 8 ani se percepe o taxă de 20 euro / noapte pentru patul adițional. 

 

Sejurul minim este de 3 nopți.   
Pentru rezervări se va achita un avans de 100% până la data de 15.11.2020,  rezervarea devenind astfel 

nereturnabilă.  

 

http://www.hotelambient.ro/partners/
http://www.hotelambient.ro/partners/

