


S Ă R B Ă T O R I  D E  P O V E S T E

Luna decembrie ne oferă ocazia să fim mai aproape de 
familie, prieteni și toți cei dragi nouă. Cu toții ne dorim 
să fim mai buni, mai liniștiți, să primim și să dăruim 
dragoste și cadouri frumoase.

Te așteptăm să ne treci pragul, alături de cei dragi și  să 
ne bucurăm împreună de cele mai frumoase sărbători 
de iarnă, să râdem și să fim fericiți!

Împreună scriem povestea magică a sărbătorilor tale de 
iarnă!



BRUNCH DE IARNĂ
4 DECEMBRIE 2022

12:30 – 16:30

În apropierea sărbătorilor de iarnă vino să petreci alături de persoanele dragi și 

să savurezi preparate precum tartă cu brânză de capră, supă de hribi, rață 

Peking, paella, sushi, turtă dulce, plăcintă de casă cu mere și dovleac și multe 

alte delicii culinare. 

• Băuturi: vin (alb, roze și roșu), vin spumant, țuică și vin fiert, apă, sucuri, 

ceai, cafea

• Loc de joacă special amenajat pentru copii (Xbox, jocuri)

• Muzică live

* Copiii intre 0 - 6 ani au gratuitate, iar cei între 6-12 ani beneficiază de o 

reducere de 50%.

299 lei/persoană

BRUNCH DE CRĂCIUN
25 DECEMBRIE 2022

12:30-16:30

De Crăciun, alege să petreci într-o atmosferă caldă, cu muzică live alături de 

familie și prieteni. Te așteptăm cu preparate tradiționale românești, cârnați 

afumați, sarmale la ceaun, cozonac, mere caramelizate și multe alte surprize 

culinare.

• Meniu bufet tradițional românesc

• Băuturi: vin (alb, roze și roșu), vin spumant, țuică și vin fiert, apă, sucuri, 

ceai, cafea

• Live cooking show

• Loc de joacă special amenajat pentru copii (Xbox, jocuri)

• Muzică live

• Cadouri speciale pentru copii

* Copiii între 0-6 ani au gratuitate, iar cei între 6-12 ani beneficiază de o 

reducere de 50%.

349 lei /persoană



REVELION

La Veranda

Alege să petreci noaptea dintre ani într-un loc intim, 

așezat la mese individuale alături de persoanele dragi.

Te vei bucura de:

• Muzică live cu Trupa Atelier + DJ

• Bufet special de sărbătoare cu preparate românești și

internaționale

31 decembrie, începând cu ora 20:00

Copiii între 0-12 ani beneficiază de o reducere de 50%.

1177 lei/persoană

REVELION

Crown Ballroom

Petrece noaptea dintre ani cu voie bună, multă distracție 

și preparate pe gustul tău, alături de familie și prieteni.

Te vei bucura de:

• Muzică live cu Trupa Atelier + DJ

• Bufet special de sărbătoare cu preparate românești și

internaționale.

31 decembrie, începând cu ora 20:00

Copiii între 0-12 ani beneficiază de o reducere de 50%.

977 lei/persoană
Vezi aici

meniul complet

10% 
reducere
Early Booking

până la 02.12.2022

https://document-tc.galaxy.tf/wdpdf-d103f3alobtn42w0vxkhad4fi/file.pdf
https://document-tc.galaxy.tf/wdpdf-d103f3alobtn42w0vxkhad4fi/file.pdf


BRUNCH DE ANUL NOU
01 IANUARIE 2022

Te așteptăm cu un meniu bufet unde vei găsi tartar din mușchi de vită, 

turn din creveți, selecție de pește afumat și marinat, pulpă de miel la 

cuptor cu rozmarin, somon Wellington și multe alte surprize culinare.

• Băuturi: vin alb, roze și roșu, vin spumant, țuică și vin fiert, apă, 

sucuri, ceai, cafea

• Loc de joacă special amenajat pentru copii (Xbox, jocuri)

• Muzică live

299 lei/persoană

Copiii intre 0-6 ani au gratuitate, iar cei între 6-12 ani beneficiază de o

reducere de 50%.



PACHETE DE ANUL NOU

Pachet GOLD:

- Revelion Crown Ballroom

- Brunch de Anul Nou

1177 lei/persoană

Pachet PLATINUM:

- Revelion La Veranda

- Brunch de Anul Nou  

1377 lei/persoană



T E R M E N I  Ș I  C O N D I Ț I I

▪ Toate tarifele includ TVA;

▪ Rezervarea este considerată fermă după achitarea a 50% din valoare în termen de 2 zile de la data 

efectuării rezervării, urmând ca restul de 50% să se achite până la 02.12.2022;

▪ Reducere 10%* la Revelion pentru rezervări mai mari de 10 persoane;

▪ Reducere Early Booking 10%* pentru rezervările efectuate și plătite integral până la 02.12.2022;

▪ Cazare în cameră dublă, acces la Ana Spa (piscină, saune, frigidarium, jacuzzi): 400 lei/camera;

Penalizări aplicate în caz de anulare a serviciilor:

▪ Penalizare 50% pentru anulările efectuate până la 02.12.2022;

▪ Penalizare 100% pentru anulările efectuate după 03.12.2022.

*Reducerile nu se cumulează.

M: 0725 590 650
E: revelion@crowneplaza.ro
W: www.crowneplaza.ro


