ST. O IOSIF, nr.2, Brasov
Tel: 0268 473 371/372
Fax: 0268 473 373
Rezervari: sleep@villaprato.ro
www.villaprato.ro

OFERTA DE VACANTA
~o saptamina la munte ~
Villa Prato este situată în centrul Braşovului în partea însorită a Livezii Poştei, lângă drumul
principal către Poiana Braşov. Toate camerele mobilate cu gust sunt decorate într-un stil armonios
pentru a oferi un înalt nivel de confort şi pentru a crea o atmosferă primitoare şi relaxantă.
Villa Prato este clasificata la categoria 4 stele si dispune de 6 camere (2 Deluxe si 4
Superior), cele 6 dormitoare sunt mobilate si decorate cu o deosebita grija in armonie cu stilul
arhitectonic al cladirii, pentru a va oferi un maximum de confort si a creea o atmosfera placuta si
relaxanta, personalizate prin design si priveliste deosebita.
Villa Prato vine in intampinarea turistilor sai cu o oferta de vacanta: ~o saptamina la munte ~,
petreceti alaturi de noi o sapatamina de vis in inima Brasovului.
Pachetul contine : cazare 6 nopti, mic dejun bufet suedez la Villa Prato, pranz bufet suedez la
Restaurantul Prato.
Tariful pachetului este dupa cum urmeaza:
~cazare in camera deluxe ~240 euro/pers/sejur;
~cazare in camera superior ~204 euro/pers/sejur;
Pachetul este valabil exclusiv in regim dublu.
Tarifele mai sus mentionate includ TVA 9% si nu au inclusa taxa hoteliera.
Clientii vilei beneficiaza de un discount de 20% la servirea cinei la restaurantul Prato.

Hotelul dispune de un bar şi o grădină, precum şi recepţie 24 de ore, Spălătorie, Serviciu de
călcat îmbrăcăminte, Fax/Copiator, Internet prin cablu si wireless disponibil gratuit în întregul
hotel.

Va invitam sa luati un mic dejun bogat in Gradina de Sticla situata la etajul superior intr-o
atmosfera plăcuta, intimă şi verde, oferindu-va totodata o minunata panorama a orasului vechi al
Brasovului. Seara va puteti relaxa la barul intim al acesteia si sa savurati un vin de colectie, un
cognac sau un single malt impreuna cu prietenii.

~Pentru informatii suplimentare va invitam sa vizitati site-ul nostru www.villaprato.ro, sau sa ne
contactati la numerele de telefon alaturate: 0268. 473.371, 0268.473.372.
SPERAM SA PRIMITI OFERTA NOASTRA CU MARE INTERES SI SA PETRECETI
ALATURI DE NOI O VACANTA DE VIS !

