Unicul hotel-muzeu de artă din România
Str. Știrbei Vodă, Intr. Parc Zăvoi, Râmnicu Vâlcea
Tel.: +4 0350 431 697, Fax: +4 0350 431 691
E-mail: vanzari@hotelsofianu.ro, Web: www.hotelsofianu.ro

OFERTA 1 DECEMBRIE 2019
În perioada 29.11.2019 – 02.12.2019
LA UNICUL HOTEL MUZEU DE ARTĂ DIN ROMÂNIA
Sărbătorește Ziua Națională a României la UNICUL HOTEL MUZEU DE ARTĂ din România, GRAND HOTEL
SOFIANU, situat în centrul orașului Râmnicu Vâlcea, în mijlocul unui parc de 1,7 hectare. Grand Hotel Sofianu vă
oferă lux, eleganță și relaxare în cele 61 de camere decorate clasic, ce dispun de toate facilitățile unui hotel
modern, inclusiv aer condiționat, minibar, facilități de preparare ceai/cafea, smart TV și canale internaționale,
acces cu cartelă, seif, internet Wifi și pe cablu, recepție 24/24. Hotelul oferă și un Centru SPA.

Pachet 2 sau 3 nopți
de la 815 Lei/pers. în cameră dublă/sejur/ 2 nopți
de la 1035 Lei/pers. în cameră single/sejur/ 2 nopți
de la 1090 Lei/pers. în cameră dublă/sejur/ 3 nopți
de la 1420 Lei/pers. în cameră single/sejur/ 3 nopți
• 2 sau 3 nopți de cazare în perioada 29.11.2019 - 02.12.2019
• 2 sau 3 mese mic dejun în regim bufet suedez
• 1 masă cină bufet suedez pe 29.11. (pentru pachetele de 3 nopți)
cu băuturi nealcoolice in restaurantul hotelului
• 1 masă cină bufet suedez de Sf. Andrei cu băuturi nealcoolice in
restaurantul hotelului și petrecere cu DJ
• 1 masă prânz tradițional meniu fix pe 1 decembrie cu băuturi
nealcolice
• 1 cină festivă pe 1 decembrie cu produse tradiționale, open bar băuturi alcoolice și nealcoolice și program artistic cu DJ
• Acces la zona spa - piscină interioară încalzită, saună umedă,
saună uscată, dușuri cu hidromasaj, duș cu gheață, sală de fitness
• Spațiu de joacă special amenajat pentru copii
• Wi- Fi și parcare
PREȚ SPECIAL EXTRA- SEJUR:
120 lei/persoană/noapte/mic dejun inclus pentru nopțile
suplimentare
Pachetele pot fi achitate si cu vouchere de vacanță
Grupurile mai mari de 10 persoane primesc discount la fiecare
pachet achiziționat.
Conditii de rezervare:
1. Rezervările se fac în baza unui avans de 50% nerambursabil,
rămânând ca restul sumei să fie plătită integral până pe 01.10.2019.
Toate rezervările făcute după această data se plătesc integral.
2. Copiii până la 6 ani cazați cu părinții în cameră beneficiază de
gratuitate la cazare (fără pat suplimentar si fără mese incluse).
Copiii intre 6–14 ani plătesc 660 lei/ pachet 2 nopți sau 860 lei/
pachet 3 nopți. Copiii mai mari de 14 ani plătesc pachetul integral.
Ofertă valabilă în funcție de disponibilitate în perioada 29.11.2019 02.12.2019
Contact
Tel: 0350.431.697/ Mobil: 0746451198
Fax: 0350.431.691
Email: vanzari@hotelsofianu.ro Web: www.hotelsofianu.ro

