
 

 

OFERTĂ SPECIALĂ DE CRĂCIUN 

 
 

24 – 27 DECEMBRIE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachetul de servicii include 3 nopti cazare cu mic dejun bufet suedez, cadoul lui Moş Crăciun, Târg Vienez (24.12), Brunch 

Tradiţional (08.00-13.00) & Christmas Jazz (25.12), Cină Românească (26.12). 

Pretul pentru o cameră dublă standard/dublă deluxe/Junior Suite sau One Bedroom Suite este pentru două persoane. 

Junior Suite şi One Bedroom Suite au un pat king size şi o canapea extensibilă.Meniu 

Pachet masă copii: -  0 – 3 ani Gratuit 

- 3 – 12 ani – 350 LEI 

- 12 – 18 ani – 700 LEI 

3 nopți / 4 zile Lei / cameră 

Tip de spațiu Total pachet 

Cameră single 2050 LEI 

Cameră dublă 2900 LEI 

Cameră dublă Deluxe 3200 LEI 

Junior Suite 3500 LEI 

One Bedroom Suite 
4400 LEI 



ATENTIE ! 

În contextul pandemiei de COVID-19, spaţiile comune localizate în interiorul hotelului, precum (Centrul SPA şi locul de joacă) sunt momentan 

închise. În urma informărilor autorităţilor acestea se pot deschide şi pot fi accesate gratuit pe tot parcursul sejurului. 

În funcţie de disponibilitate, mesele se pot servi în unul din cele trei restaurante din cadrul hotelului, meniul fiind acelaşi, nominalizarea va fi 

făcută in ziua cazării. 

 

 

Târg Vienez Christmas Jazz*                     Facilităţi* 

 

24 decembrie 2020, ora 19.30, bucate 

tradiţionale. 

25 decembrie 2020, ora 19.00, bucate 

tradiţionale româneşti, băutură în sistem 

Open Bar (19.00-23.00), spectacol cu 

muzică Jazz. 

 

Hotelul dispune de piscină, sală de 

fitness, jacuzzi, saună umedă şi saună 

uscată. Accesul este gratuit în limita 

spaţiului disponibil. 

 

Precizări suplimentare 

➢ 1 copil cu varsta pana in 6 ani are gratuitate la cazare cu mic dejun 

➢ 1 copil cu varsta peste 6 ani va achita suplimentar 50 lei/zi – cazare cu mic dejun 

➢ Pentru al doilea copil se mai adauga suplimentar 100 lei/zi – cazare cu mic dejun – indiferent de varsta acestuia 

➢ In cadrul camerelor Duble Standard se pot caza maxim 2 adulti si 1 copil (cu vârsta maximă de 10 ani), în paturile 

existente. 

➢ Mentionam faptul ca in cadrul camerelor Duble Standard nu exista posibilitatea de a introduce pat suplimentar. 

➢ In cadrul camerelor superioare (Dubla de lux, Junior Suite sau One Bedroom Suite) care au 

in dotare dupa caz, un fotoliu sau o canapea extensibila, se pot caza maxim 2 adulti si 2 copii. 

 

Parcarea este gratuită ! 

În ofertă nu sunt incluse taxele locale. Acestea se vor achita la recepţie: 

- taxa de promovare turistica a localitatii (2 % din valoarea serviciului de cazare pe fiecare zi ),                              

- taxa salvamont (6 lei/pers). 

-  

Tarifele de cazare şi masă includ 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: 

- 20% în termen de 7 zile de la data confirmării rezervării; 

-100% până la data de 15 decembrie 2020. 

*În cazul în care evenimentul care face obiectul prezentei oferte nu va mai avea loc, datorate informărilor trimise de către Guvernul României, Comitetul 

Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţiile de Sănătate Publică Locale sau Inspectoral General pentru 

Situaţii de Urgenţa cu privire la virusul COVID-19, sumele achitate se vor restitui sau reprograma în funcţie de solicitarea dumneavoastră. 

*Serviciile de masă organizate din pachet, Christams Jazz (25.12) şi Cină Românească (26.12), vor fi servite în spaţiul interior, în funcţie de capacitatea 

maximă admisă de autorităţi la data servirii, în următoarele restaurante: Panoramic, Magnum, Tirol şi Cucina Sofia. În cazul în care unul sau mai multe servicii 

nu mai pot fi organizate datorita informărilor de către Guvernul României, Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, Departamentul pentru Situaţii 

de Urgenţă, Direcţiile de Sănătate Publică Locale sau Inspectoral General pentru Situaţii de Urgenţa cu privire la virusul COVID-19, contravaloarea serviciilor va 

fi restituită sau reprogramată în funcţie de solicitarea dumneavoastră. 

Plata serviciilor se va face în contul : contul nr. RO92 PIRB 4259 7773 12001000 deschis la FIRST BANK 

Sau RO73BTRLRONCRT0P28878901  deschis la BANCA TRANSILVANIA 

 

Pentru orice relaţii suplimentare, vă stă la dispoziţie Departamentul Rezervări al Hotelului: 

Tel: +4 0244 311 399; Fax: +4 0244 310 470; e-mail: marketing@international-sinaia.ro



 


