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NEW
YEAR’S
EVE 2022

BELFORT HOTEL

Pachet de 3 nopți
ÎN INTERVALUL 28 DEC 2021 - 2 IAN 2022

Pachetul de
2 persoane include:
Cazare cu mic dejun bufet
Petrecere cu DJ
Cină festivă de Revelion
Open bar nelimitat
Șampanie la cumpăna dintre ani

Bufet festiv 1 Ianuarie 2022

730 Euro

Pachet 3 nopți
Cameră matrimonială Standard

779 Euro

Pachet 3 nopți
Cameră matrimonială Deluxe

899 Euro

Bucurați-vă de un sejur
odihnitor la munte.
Camerele duble de 24 m²
dispun de balcon cu priveliște,
mini bar, ceai și cafea, seif și Wi-Fi.

Camerele duble superioare
de 27m² se bucură de pat
matrimonial Queen Size cu saltea
profesională, priveliște către oraș
sau către muntele Tâmpa, LCD
cu 100 de canale TV, mini bar,
ceai și cafea, seif și Wi-Fi.

Apartamentul oferă un living,
dormitor cu pat matrimonial
Queen Size și cameră de zi cu canapea
extensibilă. Balconul cu priveliște
și toate celelalte facilități vor oferi
sejurului în familie confortul maxim
necesar pentru momente de neuitat
la Brașov.

Pachet 3 nopți
Apartament

Informații adiționale

Tarifele includ toate taxele;
La cerere asigurăm baby crib pentru infanți, în limita disponibilității
prin conﬁrmare prealabilă;
Paturile suplimentare sunt asigurate în limita disponibilității prin
conﬁrmare prealabilă;

Ho
Hotelul
dispune de 21 locuri de parcare oferite in limita disponibilității;
în imediata apropiere a hotelului ( la doar 70m distanță) se aﬂă
parcarea Centrului Comercial Universal și parcarea Regina Maria ce
oferă peste 300 de locuri de parcare;
Folosiți serviciul „Kiss and Ride” pentru drop off în fața hotelului.

Nopți suplimentare
Camera matrimonială Standard:
pat Queen size de 2 persoane
144 euro/noapte

Camera matrimonială Deluxe:
pat Queen size de 2 persoane
159 euro/noapte

Tarife speciale și
facilități pentru copii

Apartament:
pat Queen size de 2 persoane
199 euro/noapte
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