Pachet 1 Decembrie 2018
Grand Hotel Sofianu 4★,
Ramnicu Valcea
Ramnicu Valcea, Romania

Descriere Pachet 1 Decembrie 2018 Grand Hotel Sofianu 4★, Ramnicu Valcea
4*, Ramnicu Valcea, Romania
Grand Hotel Sofianu, unicul hotel-muzeu de art din Romania, este situat în parcul Zvoi din Râmnicu Vâlcea, parc de aprox.
17 hectare, la doar 300 metri distan de centrul oraului. Hotelul gzduiete operele celor mai reprezentativi 500 de artiti plastici
români.
Acesta dispune de 61 de camere King Standard ce sunt luminoase, spaioase, mobilate classic i sunt doatate cu pat
matrimonial extra-large. Camerele au vedere spre ora oferind o privelite de ansamblu asupra centrului civic. Baia este
modern i are finisaje de calitate, este dotat cu cabin
La parterul hotelului se afl restaurantul Four Seasons unde barmanii i maetri buctari v ofer un meniu contemporan rafinat
i un mic dejun în stil bufet. La cerere se pot prepara mâncruri vegetariene i dietetice.
Pentru organizarea de conferine, seminarii, workshop-uri, teambuilding-uri sau întâlniri, hotelul v pune la dispoziie 5 sli
foarte versatile, putând gzdui o varietate mare de evenimente corporate sau personale. Hotelul dispune de o sal
grandioas, Art Gallery, cu o suprafa de 550 mp i capacitatea maxim de 600 de locuri, perfect pentru nuni sau
evenimente cu muli invitai, dotat cu instalaii de sonorizare i lumini.
De asemenea oaspeii beneficiaz de acces gratuit la piscina hotelului, ATM interior, Hotspot Internet Wifi i parcare privat
gratuit, supravegheat permanent.
Prin aezarea sa geografic, judeul Vâlcea beneficiaz de aproape toate formele majore de relief: muni, dealuri subcarpatice,
podi i lunci cu aspect de câmpie, dispuse în trepte de la nord la sud, întregite de defileele ale Oltului i Lotrului, strjuite de
munii Cozia, Cpânii, Fgra, Lotru i Parâng. V invitm s explorai frumuseile judeului Vâlcea.
Instructiuni de rezervare:
Alege tipul de camera dorit;
Da click pe butonul din dreapta colorat cu verde care iti arata tariful pentru tipul de camera selectat;
Completeaza campurile de la detalii facurare si detalii turisti cu datele tale;
La observatii, acolo unde veti plasa comentariile dumneavoastra, introduceti pentru inceput nr. de camere
solicitat, nr. de adulti, nr. copiilor si varsta copiilor, apoi precizati daca doriti alte servicii decat cele incluse in
pachet (trabsfer privat, excursii, etc.). La final, completati cu alte observatii de care trebuie sa tinem cont, daca
este cazul;
Plata se poate direct, in site prin transfer bancar, cu voucher de vacanta sau puteti plati in 6 rate fara dobanda daca
sunteti posesorul uni card Star emis de la Banca Transilvania. Intrucat acest pachet turistic necesita confirmare
suplimentara ca rugam sa alegeti plata cu transfer bancar, urmand ca dupa verificarea disponibilitatii sa primiti toate
instructiunile de plata.
Va rugam sa va verificati mail-ul, unde veti gasi factura proforma aferenta acestei rezervari.
Va multumim! Pentru orice fel de detalii va stam la dispozitie la numarul de telefon 0372 458 999

Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (18/08/2019 12:04)

