Specificatii preturi
Hotel ESCALADE 3* Poiana Brasov / Pachet Craciun 2017
1277 lei / persoana / sejur 4 npt – Dubla Standard 3*
1510 lei / persoana / sejur 4 npt – Dubla Executive 4*

23.12.2017 – 27.12.2017

Pachetul include:




Cazare cu mic dejun buffet;
 Cina in data de 23.12 si 24.12.2017;
Cina Festiva de Craciun in data de 25.12.2017;
 Cina in data de 26.12.2017;
 Petrecere cu muzica live;
 Acces la piscina interioara;
 Acces la sala de fitness si la sauna;
 Loc de joaca pentru copii (interior).
Facilitari copii:





0 – 6.99 ani in camera cu 2 adl beneficiaza de gratuitate la Cazare si masa, fara pat suplimentar;
7 – 11.99 ani in camera cu 2 adl achita 30 % dintr -un loc de cazare cu pat suplimentar inclus.

In momentul rezervarii se va achita un avans 50% , urmand ca diferenta sa fie achitata pana la 10.11.2017.
In cazul anularii sau neprezantarii, avansul este nerambursabil.

Descriere
Hotel Escalade 4* din Poiana Brasov isi propune sa ofere oaspetilor sai , indiferent de sezon, un sejur imbietor la standarde ridicate,
fiind alegerea cea mai buna fie daca doresc sa isi petreaca o vacanta linistita in familie, sa practice sporturile de iarna, sa organizeze
un eveniment festiv sau o conferinta, departe de tumultul oraselor.

Localizare
Hotel Escalade este situat la o distanta de numai 100 m de telecabina, telegondola, partia de ski si snowboard, patinoar si partia de
saniute din Poiana Brasov.

Dotari camere
Hotel Escalade 4* pune la dispoziţia oaspeţilor săi un numar de 64 de camere, dintre care 41 sunt construite recent in 2011. Spaţiile
de cazare sunt modern amenajate, iar balcoanele vă oferă o privelişte deosebită asupra pădurilor şi munţilor ce le înconjoară. Toate
camerele au băi proprii, minibar, internet wi-fi gratuit, televiziune prin cablu, telefon cu acces internaţional, uscător de păr, balcon sau
terasă, canapea extensibilă în living (în apartamente), sistem de avertizare a incendiilor.

Facilitati hotel
Hotelul Escalade vă oferă facilităţi precum: loc de joacă pentru copii, atât în exteriorul hotelului cât şi în interiorul acestuia, depozitare
echipament ski / snowboard în spaţii modern aranjate, receptie si parcare pazită 24h/24h, singura pistă de bowling din Poiana Braşov.
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Zona Business, situata la etajul 4 al hotelului, are 2 sali de conferinta modulare o capacitate totala de 180 de locuri si sunt complet
echipate pentru evenimente corporate.
Escalade Ballroom este un spatiu generos unde va putem organiza orice tip de eveniment festiv, cu participarea a unui numar de pana
la 200 de persoane.
Restaurantul Lobby isi asteapta in fiecare zi clientii la un mic dejun savuros, un pranz sau o cina cu preparate traditionale si
internationale.
Terasele hotelului vă oferă o privelişte deosebită, bucurându-vă de o îmbinare relaxantă dintre liniştea şi aerul curat al Munţilor Carpaţi.
Barul de zi are o capacitate de 80 locuri şi este locul ideal unde puteţi savura cocktail-uri şi băuturi rafinate, însoţite de momente de
relaxare.
Hotel Escalade pune la dispozitia oaspetilor sai un Centru Wellness modern, pentru relaxare si destindere, in care puteti beneficia de
urmatoarele: piscina interioara, jacuzzi, sauna (uscata si umeda), salon de masaj si centru fitness.

Facilitati copii
Loc de joaca

Tip masa
Mic dejun
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