Kronwell’s Journey of a Wonder Season

Begin with the Beginning
Every adventure requires a first step

WiCke d E XPERIENCES
BY K R O N W E L L*

T w e e d l e d u m F O R CH I L D REN: CEL EB R AT I O N & M O RE

PACHETUL INCLUDE:

Gândit în detaliu pentru familia
ta, copiii cu vârsta de până la
3 ani beneficiază de baby crib*
gratuit, iar cei cu vârsta de până
la 12 ani pot opta pentru cazarea
în camera părinților, neachitând
costuri suplimentare. Adăugarea
unui pat suplimentar atrage
tariful în valoare de 60 € / extra
bed* / noapte.

• Buffet Dinner & Open bar - 30.12
• Wonderland Eve & Party - 31.12
• Happy Shark Kids Playground
accesul gratuit zilnic între 10AM - 10PM
• Transfer - Poiana Brașov**
• BELAQVA Spa - Piscină
și Thermarium (zonă saune) & fitness
** pe marginea disponibilității și a unei
programări prealabile la recepția hotelului.

He’s dreaming now,” said Tweedledee: “and what do you think he’s dreaming about?

* în limita disponibilității;
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Petrecere de An Nou - în locul
de joacă - 35 € / copil cu meniu
inclus*
New Year’s Eve Celebration
with the Parents
Petrecere de An Nou alături
de părinți, 70 € / copil**
*Petrecere dedicată copiilor cu o vârstă
de peste 3 ani;
**Pachetul asigură locul la masă cu părinții.

Queen
Hearts
Queen
Hearts
HOW LONG
of of

Packages
IS FOREVER?

Pachet 3 nopți
Double Room

Pachet 4 nopți
Double Room

Pachet 5 nopți
Double Room

Pref. price.
Expansion pack

BUSINESS ROOM

1055 €

1280 €

1388 €

108 €

EXECUTIVE ROOM

1362 €

1571 €

1740 €

178 €

LIFESTYLE ROOM

1645 €

1948 €

2190 €

242 €

lifestyle suite

2565 €

3175 €

3697 €

400 €

* pachete valabile pentru 2 oaspeți adulți
*expansion pack, tarif aplicat începând cu a 6-a noapte de cazare

Pachet 3 nopți
Single Room

Pachet 4 nopți
Single Room

Pachet 5 nopți
Single Room

Pref. price.
Expansion pack

BUSINESS ROOM

857 €

1071 €

1168 €

98 €

EXECUTIVE ROOM

1164 €

1362 €

1520 €

167 €

LIFESTYLE ROOM

1447 €

1739 €

1970 €

231 €

Tarife tip Early booking valabile până în data de 15.11

Wonderland Eve, Dinner & Party Only* – 31.12
150 € / oaspete adult & 70 € / copil
*fără servicii de cazare
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Kronwell’s Journey of a Wonder Season

Possible at
Kronwell Brașov Hotel
Business ROOM

Executive ROOM

Alice: This is impossible.
The Mad Hatter: Only if you believe it is.
Un quest în a descoperi facilitățile bine ascunse
în camera Business – urmărește iconul tip push.

Camera Executive este alegerea ideală a familiilor cu
copii. Patul king size extra large 240 x 200 cm (sau în
varianta twin) oferă un plus de confort pentru voi toți.

O cameră Executive pentru întreaga familie în patul
extra large, ales special de către cuplurile cu 2 copii.

Camera Lifestyle, semnătură a conceptului Kronwell, te
va surprinde cu ambientul intim, cada design îmbrăcată
în sticlă cu vedere inroom și un Welcome Treatment
servit post check-in.

Un sweet treat semnat de Madame Prallini Couture
Pâttiserie Boutique în camerele Lifestyle VIP.
O dimineață prelungită, refuzul de a părăsi așternutul
și confortul susținut de către dotările tip memory foam.

Trăiește pasul către un nou început alegând suita
Kronwell în cei 100mp, exclusiv ai tăi. Oprește timpul,
ciocnește un pahar de prosecco în dorința creionării
unor noi amintiri.

Preluarea de la recepție de către șoferul flotei Kronway
până aproape de baza pârtiei, acolo unde te așteaptă
monitorul de schi pentru cei mici.

Aluneci ușor lăsând în urmă realitatea unui an trecut,
clădind o nouă aventură.

Descoperă Kronwell Brașov Hotel în camera Business
cu duș tip Rainforest îmbrăcat în sticlă și confortul
saltelelor Serta Perfect Sleeper, cu posibilitatea alocării
unui pat suplimentar Sleep & Dream dedicat celor mici.

Lifestyle ROOM

Lifestyle SUITE
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You know what the issue is with this World? Everyone wants some magical solution to their problem but everyone refuses to belive in magic.

IT’S TIME FOR
A LITTLE MIDNIGHT

Madness

PRESTIGE Orchestra s-a născut din dorința de a transpune spectacolul la un nou nivel.
30 de profesioniști captivează prin prezență scenică de invidiat și un show complex.
Combină muzica live cu spectacolul de cabaret și muzică din folclorul românesc.
KRONWELL’s Journey of a Wonder Season prinde cu adevărat viață pe ringul de dans.
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I suppose I ought to eat or drink some thing or other; but the great question is ‘WHAT?’

Have I gone
mad?
I’m afraid so.
You’re entirely
mad. But let me
tell you a secret.
All the best
people are.

HIGHLIGHTS
Mousse de foie gras cu jeleu de lime
și carpaccio din mușchi de căprioară

OPEN BAR
Jack Daniels / Wild Turkey 81 / Hennessy VS
Cinzano Bianco / Rosso / Dry
Martini Rose

File de halibut cu bisque de homar,
păstaie de fasole verde și salsa de fenicul
cu roșii și citrice

Captain Morgan Spiced / Pampero Blanco
Jose Cuervo Reposado / Silver
Kahlua / Jagermeister
Aperol Liqueur / Baileys / Campari

Mușchi de vită cu noisette de cartofi confiați
și sos de foie gras

Vodka Smirnoff Black
Tanqueray / Gordon’s Dry Gin

Confit de rață cu sos de vișine
și brioșă de castane

Ceptura
Roșu / Alb / Roze

DESSERT
Deliciu Madame Prallini

Prosecco Grande Vento

CANDY BAR & FRUIT BAR

Heineken / Heineken 0%

PREMIUM OPEN BAR & COCKTAILS

Cafea la filtru / Espresso
Apă San Pellegrino / Apă Acqua Panna
Răcoritoare din gama Coca-Cola
Suc Natural Santal / Pfanner
Red Bull
Fresh de fructe / Limonadă

* structura meniului poate suferi modificări
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DASH

Kronwell’s Journey of a Wonder Season

Curiouser
& curiouser!
Bucură-te de intimitatea camerei tale
și dă frâu liber planurilor pentru a doua zi:

• DASH. BOWLING & BILLIARD*
HAPPY SHARK

MADAME PRALLINI

COUCHETTE

• COUCHETTE TRAVELLER’S BISTRO*
• HAPPY SHARK KIDS PLAYGROUND
• MADAME PRALLINI COUTURE PÂTTISERIE BOUTIQUE*
• BELAQVA SPA AND WELLNESS – masaje & terapii spa*
Răsfață-te și destinde-te într-o atmosferă de calm prin accesul inclus
la outleturile BELAQVA Spa and Wellness - fitness & aerobic, piscină
indoor & Thermarium (saună finlandeză, cabina de sare, Frigidarium,
Calidarium - cabina de aburi).
*Outleturile reprezintă un serviciu adițional – extra cost

BELAQVA
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It’s no use going back to yesterday, because I was a different person then.

The best way to explain it is to do it...
so BOOK Your Journey of a Wonder Season
Pachetul festiv de An Nou este valabil în perioada 28 dec 2018 și 4 ian 2019,
începând cu un sejur minim de 3 nopți. Îți garantăm rezervarea fermă în baza unui
avans*. Key Account Managerul tău dedicat te va ghida pas cu pas în contractarea
pachetului de Revelion. Toate tarifele prezente includ TVA.
*Avansul achitat nu se restituie

BOOK YOUR
Madness stay

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

