


Momente, emoții și oameni. Umbra a ceea ce a fost se transformă 
în promisiune pentru ceea ce urmează să devină. 

Un nou capitol se creionează în 2017. Pagina este încă albă 
aflându-se în așteptarea unui nou story board. Acceptă provocarea 

și așterne-ți semnătura. 

Înarmează-te cu energie, gândește și țintește. Prinde visul în prag 
de An Nou și lasă-te surprins. 

Kronwell Brașov Hotel îți oferă imboldul către o călătorie a serviciilor 
premium îmbinând ambientul exclusivist și rafinamentul preparatelor 

într-o poveste în care protagonist ești tu.  

Lumina reflectoarelor se îndreaptă către dorința de răsfăț a fiecărui 
oaspete care alege să ne treacă pragul cu inserturi de festivitate.

THE
FESTIVE 
SEASON



THE FESTIVE

PACKAGE

* extraservicii, programe speciale Happy Shark pentru copii pe toată perioada șederii;
** extraservicii pe baza unei contractări prealabile;
Pentru informații suplimentare, vă rugăm apelați cu încredere la echipa Front Office și la echipa Sales.

PACHETUL INCLUDE
Servicii de cazare și mic dejun;
Buffet Dinner & Open bar, 30.12;
Gala Dinner, 31.12;  
Brunch, 01.01.17;     
BELAQVA Daily Access (piscină, zona termală, zona fitness);
Transfer - Poiana Brașov (în baza rezervării prealabile realizate la recepție și pe marginea disponibilității);

SERVICII DEDICATE CELOR MICI
Baby crib gratuit pentru copiii cu o vârstă de până la 3 ani, în limita disponibilității;
Pentru copiii cu o vârstă de până la 12 ani cazarea în camera cu părinții este gratuită 

(fără contractarea unui pat suplimentar);
Pentru copiii cu o vârstă de peste 12 ani se aplică suplimentul de adult pentru serviciile 
de cazare în valoare de 60  € / extra bed / noapte;

JUNIOR CELEBRATIONS - OPTIONAL EXTRA
New Year Junior Party  (Petrecere de An Nou, 35 € / copil cu meniu inclus);
Winter Wonderland* (pe tărâmul de basm Happy Shark); 
Play Shop* (ateliere creative, karaoke și lecții de dans “Just Dance“); 
Movie Night* (program de desene animate);
Gala Dinner (loc distinct la masa părinților pentru Gala Dinner 70 € / copil);

SNOW WONDERS - OPTIONAL EXTRA
Schi în Poiana Brașov (de la 25 € / oră, pentru copii și adulți, cu instructori profesioniști); 
Patinoar (Bucură-te de povestea iernii pe gheață);    



LIFESTYLE ROOM

THE FESTIVE

ROOMS

TheARTISTS
LIVE PERFORMANCE

BUSINESS ROOM

Alege confortul camerei Business cu duș tip 
Rainforest îmbrăcat în sticlă și pat matrimonial 
de 180x200cm cu posibilitatea alocării unui pat 
suplimentar dedicat celor mici.

Dedicată unui sejur romantic, cu cadă design 
îmbrăcată în sticlă și un Welcome Treatment servit 
post check-in. Camera semnătură Kronwell oferă 
acel element memorabil al sezonului festiv.

Energie, zâmbet și beat-uri care te îndeamnă să nu te îndepărtezi 
de ringul de dans. Petrecerea dintre ani îți aduce doi pioni ai scenei 

alături de un DJ care vor deschide pragul către un nou an.



MIREL MANEA

ORCHESTRA
Bandul Mirel Manea 
ORCHESTRA nu își va lăsa invitații 
să zăbovească pe scaun, doar, 
poate cât se savurează meniul 
rafinat. Spectacol și emoție pe 
acorduri de muzică live.

Cei 13 reprezentanți ai trupei 
promit o atmosferă explozivă. 

NICOLETA 

NUCĂ
Eticheta își păstrează eleganța prin 

naturalețea Nicoletei Nucă. 

Invitatul special în noaptea 
festivității promite un moment special, 

în playlistul acesteia numărându-se 
hituri precum "Nu sunt", "Castele de 

Nisip" sau "Amintiri."



Le CHEF

GALA DINNER
ANTIPASTI / APPETIZERS

Antipasto alla romana

PRIMO / MAIN COURSE

Foie gras servit cu jeleu de fructe 
și turnuleț de brânză cu dulceață de mango

Butterfish servit cu salsa și spanac sote

Sorbet

SECONDO / SECOND COURSE

Piept de rață servit cu piure de mazăre, 
piure de morcovi și varză roșie caramelizată

Mușchi de vită servit cu sufleu de cartofi cu hribi, 
sote de legume și sos de vin roșu

DESSERT

Mascarpone & black cherry cake

CANDY BAR & FRUIT BAR

PREMIUM OPEN BAR

* structura meniului poate suferi modificări



BUSINESS DOUBLE*
3 nights package 

1055 €
4 nights package 

1280 €
5 nights package

1388 €
expansion package

99 €

BUSINESS SINGLE

3 nights package 

857 €
4 nights package 

1071 €
5 nights package

1168 €
expansion package

89 €

LIFESTYLE DOUBLE*
3 nights package 

1645 €
4 nights package 

1948 €
5 nights package

2190 €
expansion package

220 €

LIFESTYLE SINGLE

3 nights package 

1447 €
4 nights package 

1739 €
5 nights package

1970 €
expansion package

210 €

TheFESTIVE
EXTRA PACKAGES

THE FESTIVE

PACKAGES

* pachete valabile pentru 2 oaspeți adulți

Descoperă conceptul lifestyle în haină de sărbătoare trecând pragul fiecărui outlet Kronwell 
Brașov Hotel, acolo unde feedback-ul oaspetelui reprezintă ghidul de bune practici.

Lansează invitația prietenilor de a ciocni paharul de prosecco la Kronwell Brașov Hotel
pe marginea contractării pachetului Gala Dinner Only (menu & celebration) fără servicii 
de cazare, la tariful special de tipul Early Booking în valoare de 150 € / invitat.



BELAQVA

SPA&WELLNESS

KRONWAY

TRANSFER

Având un design rafinat, cu o amprentă vizibilă asupra 
confortului și standardelor înalte, zona piscinei, 
Thermarium-ul și zona spa, oferă spațiul ideal pentru 
relaxare și răsfăț. 

Liniile netede, ambientul modern și notele muzicale 
line subliniază confortul în fiecare cabină de terapie 
BELAQVA Spa and Wellness. 

Pășește pe un tărâm al simțurilor ce îmbină beneficiul 
brandurilor de top cu cel al apei. Aromatherapy 
Associates este brandul londonez care mizează pe 
puterea curativă a uleiurilor esențiale asupra pielii, a 
corpului și a minții. Un iz oriental ușor condimentat vă 
transpune într-un ritual senzorial. 

Descoperă starea de bine alegând una dintre cabinele 
zonei Thermarium: Sauna finlandeză, Calidarium, 
Frigidarium, Cabina de sare Thalasso, Dușul Scoțian, 
Dușul emoțional, Camera de relaxare, Jacuzzi Indoor.

Busul Mercedes Viano Trend vă este ghid către pârtia de schi, 
cu plecări în fiecare dimineață către Poiana Brașov.

Transformă călătoria într-o experiență de neuitat cu serviciile 
premium Kronway transfer. Redescoperă sensul confortului și al 

siguranței. Bucură-te de peisajul amorțit de îngheț într-o plimbare 
de o zi până la Sighișoara. Nu uita să-ți rezervi mașina din timp. 

Kronwell Transfer vă va purta către toate atracțiile locale, aeroport 
sau ocazii. Experiența călătoriei este conturată și prin sugestiile 

șoferului dedicat.

Flota Kronway transfer 2016, printre care se numără  MERCEDES-
BENZ VIANO TREND și MERCEDES-BENZ E CLASS - Kronwell 

preferred car, va asigura cel mai înalt nivel de confort personal. 



Happy Shark este gazda celor mai reușite petreceri 
pentru cei mici, un spațiu de jocuri și voie bună, 
ce încorporează Sony Playstation 3, gonflabile, 
ping–pong, foosbal, tobogan, perete cățărător, 
labirint și cursă de obstacole, costume sumo. 

Cei mici se pot juca în siguranță, sub îndrumarea 
personalului nostru dedicat, bucurându-se de petreceri 
magice, în care pot opta pentru karaoke, Just Dance, 
piñata, mașină de baloane sau Movie Night.

Mis en place-ul îl pregătim într-un ambient elegant, 
presărat cu corpuri de iluminat discret care îmbie 

la un pahar de poveste prelungit în noapte. 
Restaurantul Couchette te împinge într-o călătorie 

a papilelor gustative. 

Peretele de geam amplu îți permite să urmărești fulgii 
jucăuși îndemnând către a alege un preparat 

din insertul special cu aromă de sezon din meniul 
a la carte, ce poartă semnătura bucătarului șef, 

Șerban Vasile.

Când pasiunea pentru gătit se ridică la nivel de artă, 
cei mai pricepuți cofetari și patiseri vă pun la dispoziție 

o gamă couture de înaltă clasă de prăjituri, torturi 
și produse de patiserie menite să satisfacă cele mai 

pretențioase gusturi.

Madame Prallini combină o ambianță în care simplitatea 
vibrează în fiecare detaliu cu trăsăturile elegante ale unei 

patiserii franțuzești. Ingrediente naturale, de cea mai bună 
calitate se preschimbă în laboratorul Madame Prallini, sub 

măiestria patiserului în cele mai râvnite deserturi.

Pășește cu încredere într-o lume a distracției cu stil, 
plină de entuziasm. Descoperă plăcerea jocurilor 
de bowling, biliard și snooker alături de prieteni, 
într-un cadru dinamic, cu o atmosferă distinsă.

Energia si dedicarea staff-ului transformă o seară 
obișnuită într-o experiență de neuitat. Stilul 
și rafinamentul se îmbină perfect cu serviciile 
și produsele premium pentru a desăvârși 
o seară memorabilă în Dash.

HAPPY SHARK

KIDS FUN
COUCHETTE

TRAVELLER’s BISTRO

MADAME PRALLINI

COUTURE PATISERIE
DASH

THE FUN CLUB



Tarifele sunt dedicate perioadei  
28 decembrie - 4 ianuarie și sunt valabile pentru 
un pachet de minim 3 nopți per cameră dublă 
sau single.

Avansul asigură rezervarea fermă a serviciilor, 
achitându-se într-un termen de 5 zile de la 
transmiterea facturii proforme, plata integrală 
realizându-se ulterior până cel târziu în data 
de 15 decembrie 2016.

În eventualitatea unei anulări avansul nu se restituie.
Toate tarifele includ TVA.

EARLY

BOOKING

RESERVATIONS

7 Gării Bvd, 500203, Brașov, Romania
T: 0040 368 730 800 E: reservations@kronwell.com
www.kronwell.com


