
   Oferta servicii IM 

   începând cu 01 septembrie 2017  
 

 

Servicii Hoteliere (mic dejun inclus) 
Tip cameră 

 

Preț pentru o zi hotelieră, 

inclusiv TVA 

Preț până la 6 ore, 

inclusiv TVA 

Caracteristicile tehnice 

Lux 

7 camere 

800 lei/camera/1 pers.; 

850 lei/camera/2 pers.; 

550 lei/camera Camere dotate cu 

următoarele facilități: 

bloc sanitar, aer 

condiționat, TV, telefon, 

internet Wi-Fi (gratuit), 

recepție 24/24. 

Semi Lux  

6 camere 

700 lei/camera/1 pers.; 

750 lei/camera/2 pers.; 

450 lei/camera 

Standard  

36 camere 

600 lei/camera/1 pers.; 

650 lei/camera/2 pers.; 

350 lei/camera 

Econom per/pers 

10 camere DB  

9 camere TRP 

225 lei/loc în cameră; 

400 lei/camera/1 pers.; 

250 lei/camera WC în camera, 

duș pe hol 

Servii suplimentare 
Spălătorie, transport, excursii Ofertă la cerere 

Chiria sălilor de conferințe 
Tip sală Unitate de măsură Preț, inclusiv TVA Caracteristicile tehnice 

Sala polivalentă (85-400 pers) lei/ oră 1000 
 

Sălile sunt dotate cu 

mese mobile, aer 

condiţionat, laptop, 

proiector, ecran de 

proiecţie, sonorizare, 

tablă flipchart, Wi-Fi. 

Sala de conferințe (45-200 pers) lei/ oră 800 

4 Săli (35-70 pers) lei/oră 450 

3 Săli (25-50 pers) lei/oră 400 

2 Săli (15-30 pers) lei/oră 250 

Terasă/Sală agrement/Spațiu Bar lei/oră 200 

Echipament traducere simultană 

cu două canale/trei canale 

lei/zi 4000/4500 

Servii suplimentare 
Apă Izvorul Minunilor (0,5 l) 1 sticlă 9 lei 

Apă 19 l (cooler) + 100 pahare 1 butelie 170 lei 

Hârtie flipchart 1 set (10 foi) 40 lei 

Markere flipchart 1 set (3 bucăți) 40 lei 

Mapă cu buton/elastic 1 bucată 9 lei/27 lei 

Pix cu bilă/gel 1 bucată 3 lei/7 lei 

Carnet A5 1 bucată 13 lei 

Xerox, imprimare, scanner, fax 1 foaie                          1 leu 

Servicii alimentare 

Tipul alimentării Preț, inclusiv TVA Caracteristicile tehnice 

Pauză de cafea de la 20 lei/pers. 

Meniuri variate Prânz de la 75 lei/pers. 

Cină de la 65 lei/pers. 

Fourchette de la 180 lei/pers. 
 

Prețurile sunt negociabile în funcție de durata evenimentului și de intervalul orar! 

Vă așteptăm cu drag ! 


