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OFERTA CRACIUN  2014 

 
Petrece NASTEREA DOMNULUI la UNICUL HOTEL MUZEU DE ARTĂ din România, GRAND 

HOTEL SOFIANU, situat în centrul ora șului Rm Vâlcea, în mijlocul unui parc de 1,7 hectare. Grand 
Hotel Sofianu este situat la o distanță de 173 km de București, 60 km de Pitești, 100 km de Sibiu, 

130 km de Craiova, 120 km de Tg Jiu. 
 

Memorabil și elegant, dansezi și sărbătorești toată noaptea! 
 

- de la 200 Euro / persoană in camera dublă/ sejur;   
- de la 250 Euro / persoana în camera single/ sejur;   
 Cazare cu demipensiune pentru un sejur de 3 nopți, cu toate   
taxele incluse.Masa festiva in seara de Craciun 
  Program artistic in seara de CRACIUN cu formatie. 
 
  Masa festiva in seara de Craciun cu pachet de bauturi inclus. 
 
  Acces gratuit la centrul SPA (piscină, saună și fitness);  

 
1. Rezervările se fac în baza unui avans de minim 30% până la data de 22.12.2014.  
 
2. Pentru grupuri mai mari de 20 de persoane se acordă un discount suplimentar 
de 10%  
 
3. Diferența se achită până în ziua cazării.  
 
4. Pentru plata ofertei complete pana la data 01.11.2014 se ofera un 
discount suplimentar de 5%.  
 
5. Copiii caza ți cu părinții în cameră beneficiază de gratuitate la cazare (fără 
pat suplimentar).  
 
6. Pentru zilele suplimentare beneficiați de un discount de 10% la cazare. 

7. Tarifele sunt nete. 
 
Ofertă valabilă în funcție de disponibilitate în perioada 24.12.2014 – 27.12.2014. 
 

 
Grand Hotel Sofianu 4* situat în Parcul Zăvoi din centrul municipiului 
Rm. Vâlcea vă oferă lux, eleganță și relaxare în singurul hotel muzeu de 
artă din România. 
 
Toți oaspeții hotelului au acces gratuit la SPA (piscină, saună, 
sală de fitness) și la internet prin wi-fi. 
 
Cele 61 de camere mobilate modern sunt dotate cu aer condiționat, 
internet, televizor LCD, telefon, minibar. 
 
Restaurantul Art vă invită să petreceți momente deosebite într-un ambient plin de eleganță și 
rafinament. Maeștrii bucătari vă oferă o varietate de mâncăruri tradiționale românești și 
internaționale, iar personalul nostru este la dispoziția dumneavoastră non stop. 
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