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Cazare 3* 

Tip camera 2021 

Luni – duminica Vineri - sambata 

Camera singla 235 lei/zi/camera 245 lei/zi/camera 

Camera dubla 280 lei/zi/camera 290 lei/zi/camera 

Camera singla duplex 270 lei/zi/camera 280 lei/zi/camera 

Camera dubla duplex 315 lei/zi/camera 325 lei/zi/camera 

Camera singla deluxe 350 lei/zi/camera 360 lei/zi/camera 

Camera dubla deluxe 390 lei/zi/camera 400 lei/zi/camera 

 

 

SINAIA 

Sinaia este un oraș în județul Prahova, Muntenia, România. Situat în Valea Prahovei, el s-a dezvoltat odată cu această regiune turistică și a fost 
ales drept reședință regală de către Carol I, care a construit aici castelul Peleș. 

Monumente istorice: În orașul Sinaia se află unsprezece monumente istorice de arhitectură de interes național: Cazinoul Sinaia (1912–1913); 
Hotelul Caraiman (1911); vila Alina Știrbei (1875, astăzi Muzeul orasului Sinaia); vila Emil Costinescu (1892, cu extinderi între 1918–1939); ansamblul 
gării Sinaia, format din gara regală (1870) și gara de călători (1930–1940); casa istoricului Nicolae Iorga (1918); Hotel „Furnica” (sfârșitul secolului al XIX- 
lea); Hotel „Palace” (1911–1912); vila Take Ionescu (începutul secolului al XX-lea); casa compozitorului George Enescu (1923–1926); mănăstirea Sinaia 
(1690–1695), ansamblu alcătuit din biserica „Adormirea Maicii Domnului”, paraclis, stăreție, chilii și zidul incintei vechi; nu în ultimul rând, ansamblul 
castelului Peleș (1873–1883), format din castelul propriu-zis, castelul Pelișor, castelul Foișor, vila Economat, uzina electrică (fostă moară a mănăstirii 
Sinaia), Casa Ceramicii, vila Cavalerilor, vila Șipot, vila Casa Veche, vila Casa Nouă, vilele A, B și C, și parcul. Tot de interes național sunt și monumentul de 
for public reprezentat de bustul actorului Ion Iancu Brezieanu (1935) aflat în parcul central „Dimitrie Ghica”, precum și monumentele memoriale sau 
funerare din cimitirul eroilor din Primul Război Mondial (începutul secolului al XX-lea) și Cavoul lui Take Ionescu (1922) aflat în incinta veche a mănăstirii 
Sinaia. 
Pe lângă acestea, lista monumentelor istorice din județul Prahova mai cuprinde și multe alte obiective din oraș clasificate ca monumente de interes 
local: șaizeci și trei de monumente de arhitectură (diverse case și vile) și un monument memorial sau funerar (crucea de mormânt a lui Badea Cârțan — 
1911). 

În Sinaia se află câteva posibilităti de practicare a sporturilor de iarnă : 
Pârtii de schi: Valea Dorului, Valea Soarelui, Carp 
Trasee de schi: Scândurar, Drum de Vară, Turistică, Drum Vechi 

 
 

Hotel Mara 4* 
 

Hotelul Mara dispune de 140 de camere standard si executive, 3 saloane restaurant multifunctionale ideale pentru petreceri corporate sau evenimente 
private, peste 10 sali de conferinte, o superba piscina semi-acoperita cu vedere spre Muntii Baiului, un piano-bar unde va puteti relaxa si savura un 
cocktail, o baza de tratament si SPA ideala pentru revigorarea dumneavoastra. 

 

 

Cazare 4* 

Tip camera 2021 

Luni – duminica Vineri - sambata 

Regim Single Regim Dubla Regim Single Regim Dubla 

Camera standard 270 lei/zi/camera 315 lei/zi/camera 290 lei/zi/camera 330 lei/zi/camera 

Camera duplex 290 lei/zi/camera 335 lei/zi/camera 320 lei/zi/camera 360 lei/zi/camera 

Camera deluxe 380 lei/zi/camera 425 lei/zi/camera 410 lei/zi/camera 450 lei/zi/camera 

junior suite 405 lei/zi/camera 445 lei/zi/camera 430 lei/zi/camera 470 lei/zi/camera 

Senior suite 460 lei/zi/camera 505 lei/zi/camera 490 lei/zi/camera 530 lei/zi/camera 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_ora%C8%99elor_din_Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Valea_Prahovei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Carol_I_al_Rom%C3%A2niei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Pele%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cazinoul_Sinaia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hotelul_Caraiman_din_Sinaia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vila_Alina_%C8%98tirbei_din_Sinaia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Vila_Emil_Costinescu_din_Sinaia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gara_Sinaia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gara_Sinaia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hotelul_Furnica_din_Sinaia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Hotelul_Palace_din_Sinaia
https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83n%C4%83stirea_Sinaia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Pele%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Pele%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Peli%C8%99or
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cimitirul_osta%C8%99ilor_c%C4%83zu%C8%9Bi_%C3%AEn_primul_r%C4%83zboi_mondial_din_Sinaia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Primul_R%C4%83zboi_Mondial
https://ro.wikipedia.org/wiki/Take_Ionescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Prahova
https://ro.wikipedia.org/wiki/Badea_C%C3%A2r%C8%9Ban
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Tip camera 2021 

Camera dubla mica 280 lei /zi/camera 

Camera dubla large 300 lei/zi/camera 

Camera twin tripla 360 lei /zi/camera 

Apartament – 4 pax 440 lei /zi/camera 

 

 

 

 

Hotel Regal 3* 

Situat în Sinaia, hotelul Regal oferă apartamente spaţioase mobilate elegant, cu vedere pitorească şi cadă spa. Hotelul asigură acces gratuit la internet 
WiFi şi parcare gratuită. Regal are o terasă în aer liber cu o zonă de grătar. 

 

 
Tariful nu include taxa turistica si taxa de salvamont 6 lei/sejur/pers. 
Servicii contra-cost: 

- mic dejun – 6 euro/pers/zi 
- copil> 12 ani sau adult plateste cazare 20 euro/zi 

 
 
 

Hotel Bastion 3* 

Hotelul Bastion este situat pe domeniul regal al Castelului Peleş. Acesta oferă un restaurant care serveşte preparate româneşti şi internaţionale rafinate, 
un bar, o terasă şi parcare securizată. 
Hotelul Bastion este o fostă reşedinţă regală de vară şi oferă camere elegante cu baie privată, fiecare amenajată diferit. Acestea sunt dotate cu un TV cu 
ecran plat cu canale prin satelit, un minibar și conexiune gratuită la internet prin cablu. 
Telecabina din Sinaia se află la 3 km, iar gara din Sinaia este la 1,5 km. 

 

Tarifele include TVA si mic dejun. 
Tarifele nu include: taxa de prmovare turistica – 2 % din sejur, taxa de salvamont 6 lei/pers/sejur. 
Tarife copii si insotitori: 

- copii 0-10 ani - cazare gratuita cazati in camera cu parintii fara pat suplimentar 
- copii >10 ani - achita 40 % din tariful de adult pt pat suplimenatr cu mic dejun 
- al 3-lea adult in camera, achita 50 % dintr-un loc de cazare pt pat suplimenatr cu mic dejun 

 
 

Hotel Marami 3* 

Bucurându-se de o locaţie liniştită în Sinaia, Hotelul Marami este situat la doar 250 de metri de castelul Peleş. Construit în stilul arhitectural al Palatului 
Regal, oferă camere spaţioase, cu acces gratuit la internet Wi-Fi, un restaurant şi acces gratuit la saună, cadă cu hidromasaj şi o sală de gimnastică. 
Toate camerele includ un TV cu ecran plat cu canale prin cablu şi o zonă de relaxare cu fotolii. Alte facilităţi includ un balcon şi baie privată cu duş sau 
cadă. 

Tip camera 28.0415.07.2021 

Garsoniera 60 euro /zi/camera 

Apartament standard 89 euro/zi/camera 

Apartament family 139 euro /zi/camera 

Apartament deluxe 214 euro /zi/camera 
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Tip camera 04.01-14.06/ 01.11- 
22.12.2021 

15.06-31.10.2021 

Camera single 210 lei /zi/camera 230 lei /zi/camera 

Camera dubla 240 lei/zi/camera 260 lei/zi/camera 

Camera dubla de lux 260 lei /zi/camera 280 lei /zi/camera 

 

Categoria 4* 

Tip camera 2021 

Camera single 260 lei /zi/camera 

Camera dubla 315 lei/zi/camera 

Garsoniera 540 lei/zi/camera 

Apartament 675 lei /zi/camera 

Categoria 3* 

Camera single 190 lei/zi/camera 

Camera dubla 245 lei/zi/camera 

 

 

 

Restaurantul Hotelului Marami serveşte preparate culinare din bucătăria internaţională. La bar este disponibilă o selecţie de băuturi calde şi reci. 
Teleschiul se află la 1 km. La cerere se pot organiza lecţii de schi. Gara este la 3 km. În apropiere se găseşte o parcare privată gratuită. 

 

Tarifele include TVA si mic dejun, taxa de prmovare turistica, taxa de salvamont. 
Tarife copii si insotitori: 

- copii 0-10 ani - cazare gratuita cazati in camera cu parintii fara pat suplimentar, mic dejun optional – 20 lei/zi 
- copii 11-14 ani - achita 70 lei/zi pt pat suplimenatr cu mic dejun 

 
 
 
 

Hotel Palace 3/4* 

Situat în grădina orașului, chiar în Parcul Dimitrie Ghica, hotelul a fost recent renovat si readus la imaginea din zilele sale glorioase. 

Dincolo de eleganța clasică de secol XX, Hotelul Palace beneficiază de o poziție cu adevărat privilegiată: în centrul orașului, în imediata vecinătate 
a Casino-ului din Sinaia, și la doar câteva minute de mers pe jos de centrul comercial al orașului sau de Mânăstirea Sinaia. 

 

Tarifele include TVA si mic dejun. 
Tarifele nu include: taxa de prmovare turistica – 2 % din sejur, taxa de salvamont 6 lei/pers/sejur. 
Accesul la SPA in cadrul Hotelului Palace se achita separate – 10 euro/adult/zi, 5 euro/copil/zi 

 

Suplimente: - dejun – 55 lei/pers/zi, cina – 60 lei/pers/zi 

http://www.casino-sinaia.ro/ro/
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Hotel Excelsior Boutique 3* 
Hotelul Excelsior Boutique Sinaia oferă cazare în Sinaia, la 200 de metri de Mănăstirea Sinaia și la mai puțin de 1 km de Castelul Peleș. Acest hotel are 
recepție cu program nonstop, lounge comun și acces gratuit la internet WiFi în întreaga proprietate. Toate camerele hotelului au TV cu ecran plat, dulap 
și baie privată. 

 

 
Tarifele include TVA si mic dejun., taxele locale. 

 

Tarife copii - - copii 0-5.99 ani – au gratuitate la cazare cu mic dejun, cazati in camera cu parintii fara pat suplimentar. 
In camerele duble nu se accepta pat suplimentar. 2 adulti + 2 copii se pot caza in apartament (dormitor + living cu capatea extensibila) 

 
 
 
 

Hotel Bucegi 3* 

Elegantul Hotel Bucegi, situat în centrul stațiunii Sinaia, la câțiva pași de telecabina din Sinaia pune la dispoziție un restaurant cu preparate tradiționale și 
cramă. Accesul la conexiunea WiFi este disponibil gratuit în toate zonele. 
Toate camerele Hotelului Bucegi au televizor şi minibar. Acestea includ o baie privată cu duș. Apartamentele beneficiază de bucătărie. 
La hotel se poate ajunge direct din Drumul Naţional DN1, iar parcarea este gratuită. Gara din Sinaia se află de 1,3 km. 

Oaspeţii pot vizita Castelul Peleş, situat la 2,6 km. Pârtia de schi pentru începători, Poiana Stânii, se află la 5,4 km, iar pârtia de schi pentru avansaţi, 
Kalinderu, este la 8,4 km de hotel. 

 

 
 

Tarifele sunt exprimate in lei/zi/camera. 

Tip camera 11.01-14.07, 16.09- 
20.12.2021 

15.07-15.09.2021 

D-J V-S D-J V-S 

Camera single 180 lei 205 lei 255 lei 265 lei 

Camera dubla 215lei 235 lei 295 lei 305 lei 

Apartament 355 lei 395 lei 440 lei 450 lei 

Apartament executiv 395lei 440 lei 490 lei 505 lei 

 

Tip camera 2021 

Tarif 1-2 nopti Tarif minim 3 nopti 

Camera single 260 lei /zi/camera 225 lei /zi/camera 

Camera dubla 315 lei/zi/camera 280 lei/zi/camera 

Apartament 560 lei/zi/camera 450 lei/zi/camera 
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Tip camera 11.01-14.07, 16.09- 
20.12.2021 

15.07-15.09.2021 

D-J V-S D-J V-S 

Camera single 275 lei 295 lei 340 lei 355 lei 

Camera dubla 305 lei 325 lei 370 lei 380 lei 

Camera dubla 
superioara 

380 lei 400 lei 445 lei 455 lei 

Apartament 505 lei 525 lei 585 lei 605 lei 

Apartament de lux 595lei 615 lei 685 lei 705 lei 

 

 

Tarifele include TVA si mic dejun, internet wireless, parcare 
Tarifele nu include: taxa de prmovare turistica – 2 % din sejur, taxa de salvamont 6 lei/pers/sejur. 

 

Tarife copii si insotitori: 

- copii 0-5.99 ani – au gratuitate la cazare cu mic dejun, cazati in camera cu parintii fara pat suplimentar 
- copii 6-11.99 ani – au gratuitate la cazare, achitat micul dejun – 30 lei/zi, cazati in camera cu parintii fara pat suplimentar 
- copii >/= 12 ani – sunt considerati a 3-a/ a 4-a persoana in apartament 
A 3-a persoana in apartament achita 80 lei, a 4-a persoana in apartament achita 70 lei pt cazare cu mic dejun 

In camerele duble nu se accepta pat suplimentar. 

 
 

Vila Economat 4* 

Complex La Tunuri - Vila Economat se află în fosta clădire a Corpului de gardă al Castelului Peleş. Este situat pe domeniul regal, vizavi de castel, la doar 
100 de metri de Castelul Pelişor. Mănăstirea Sinaia se află la 500 de metri. În toate zonele este disponibil acces gratuit la internet WiFi. 

 
Camerele de la Complex La Tunuri - Vila Economat sunt mobilate clasic şi includ minibar, TV cu ecran plat şi baie privată. 

 
Restaurantul La Tunuri oferă preparate internaţionale şi româneşti tradiţionale, precum şi mic dejun à la carte la un cost suplimentar. De asemenea, 
oaspeţii se pot bucura de băuturi la Regal Peles Café, care are terasă cu vedere superbă la Castelul Peleş. 
Există parcare privată gratuită. Telecabina Sinaia se află la 1 km, iar Gara Sinaia este la 3 km de proprietate. 

 

 
 

Tarifele sunt exprimate in lei/zi/camera. 
 

Tarifele include TVA si mic dejun, internet wireless, parcare ( in limita locurilor disponibile). 
Tarifele nu include: taxa de prmovare turistica – 2 % din sejur, taxa de salvamont 6 lei/pers/sejur. 

 
Tarife copii si insotitori: 

- un copil 0-5.99 ani – au gratuitate la cazare cu mic dejun, al 2-lea copil 0-5.99 ani achita micul dejun la fata locului in functie de ce consuma, 
cazare in camera cu parintii fara pat suplimentar 
- copii 6-11.99 ani – au gratuitate la cazare, achitat micul dejun – 35 lei/zi, cazati in camera cu parintii fara pat suplimentar 
- copii >/= 12 ani – sunt considerati a 3-a/ a 4-a persoana in apartament 
A 3-a persoana in apartament achita 90 lei, a 4-a persoana in apartament achita 80 lei pt cazare cu mic dejun 

In camerele duble nu se accepta pat suplimentar. 
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Hotel Marea Neagra 3* 

Hotelul Marea Neagra se bucura de o pozitie privilegiata, situandu-se la o plimbare de 7 minute pe jos de Castelul Peles, 15 minute de Manastirea Sinaia 
si 10 minute de telegondola Sinaia. 
Camerele spatioase, dotate cu baie privata cu dus, TV LCD, conexiune WI-FI si minibar va ofera confortul de care aveti nevoie pentru o vacanta reusita. 
Camerele cu vedere spre munte ofera o proveliste spectaculoasa spre Muntii Bucegi si Muntii Baiului. Receptia si barul hotelului sunt deschise 24 de 
ore. 
Restaurantul, cu o capacitate de 60 de locuri, este deschis in fiecare zi si ofera un meniu tipic romanesc. In incinta restaurantului se organizeaza nunti, 
botezuri, mese festive si petreceri private. 

 
 
 

Tip camera 10.01-28.01,07.02- 

28.02, 16.09- 
20.12.2021 

01-31.03, 
11.0429.04.2021 

03-29.05, 06- 
17.06.2021 

18.06- 

30.06. 
2021 

01- 

31.07, 
01- 

11.09, 

01- 

31.08.20 
2021 

12.09-24.11, 05.12- 
22.12.2021 

D-J V-S D-J V-S D-J V-S D-J V-S 

Camera single 219 lei 239 lei 179 lei 199 lei 189 lei 209 lei 229 lei 259 lei 279 lei 209 lei 229 lei 

Camera dubla 239 lei 259 lei 199 lei 219 lei 209 lei 229 lei 249 lei 279 lei 299 lei 229 lei 249 lei 

Camera dubla vedere 
la munte 

269 lei 289 lei 229 lei 249 lei 239 lei 259 lei 279 lei 309 lei 329 lei 259 lei 279 lei 

Periopade cu tarife speciale        

Tip camera 29.01-06.02 01.04-10.04.2021 30.05- 
05.06.2021 

25.11- 
04.12.2021 

05-06.03, 
22.09-25.09.2021 

Camera single 279 lei 239 lei 209 lei 249 lei indisponibil 
Camera dubla 299 lei 259 lei 229 lei 269 lei 

Camera dubla vedere 
la munte 

329 lei 289 lei 259 lei 299 lei 

 
Tarifele include TVA si mic dejun. 
Tarifele nu include: taxa de prmovare turistica – 2 % din sejur, taxa de salvamont 6 lei/pers/sejur. 

 
Tarife copii si insotitori: 

- un copil 0-6.99 ani – au gratuitate la cazare cu mic dejun,cazat in camera cu parintii fara pat suplimentar 
- copii 7-11.99 ani – achitat– 35 lei/zi, cazati in camera cu parintii fara pat suplimentar 
- copii 7-16 ani – achitat– 70 lei/zi, cazati pe pat suplimentar 

Se accepta 1 singur pat suplimentar in camera! 
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TIP CAMERA NOPTI PERIOADA TARIF 

 
 

Hotel Bulevard 2*/Pensiunea Casa Noastra 3*, Sinaia 
 
 

Tip camera 2021 

Tarif lei/camera-doar cazare 

Camera dubla 135 lei /zi/camera 

Camera tripla 168 lei/zi/camera 

Nota : Se pot adauga bonuri valorice de ce suma se doreste . 
 

Vila Camelia 3*, Sinaia 
 

Construită în 1884 de unul dintre arhitecţii Palatului Peleş, Vila Camelia are influenţe bavareze, cu amenajări bogate şi accesorii caracteristice din 
lemn. În armonie cu aspectul său clasic, această vilă oferă spaţii de cazare relaxante, cu locaţie privată, toate situate la mică distanţă pe jos de centrul staţiunii 
Sinaia. Peisajul înconjurător este ideal pentru drumeţii în munţi şi plimbări romantice prin pitorescul Parc Ghica al oraşului. Gara din Sinaia se află la 15 minute 
pe jos. 

 
TARIFE CAZARE - CAMERA DUBLA (LEI/NOAPTE) 

CU MIC DEJUN BUFET SUEDEZ, TAXA HOTELIERA SI TVA-UL INCLUSE 

TIP CAMERA TARIF/NOAPTE/CAMERA DUBLA 

DUBLA 260 LEI/NOAPTE - BB 

SINGLE 190 LEI/NOAPTE - BB 

TARIFELE INCLUD CAZARE CU MIC DEJUN BUFET SUEDEZ, TAXA HOTELIERA SI TVA-UL. 
NU INCLUD TAXA SALVAMONT 6 LEI/PERSOANA/SEJUR. 

MIC DEJUN BUFET SUEDEZ 28 LEI/PERSOANA/ZI OBLIGATORIU 

PRANZ MASA CONT 50 LEI/PERSOANA/ZI OPTIONAL 

CINA MASA CONT 50 LEI/PERSOANA/ZI OPTIONAL 

PACHETE PENTRU OCAZII SPECIALE 
 

 

PACHETE 4 NOPTI CU DEMIPENSIUNE TARIF LEI/CAMERA 

Dubla 4 IN CURSUL ANULUI 1450 lei 

Dubla cu pat suplimentar 4 IN CURSUL ANULUI 2010 lei 

Single 4 IN CURSUL ANULUI 973 lei 

Tarifele includ 4 nopti de cazare cu mic dejun, cina, taxele locale si TVA-ul. 

PACHETE 4 NOPTI CU PENSIUNE COMPLETA TARIF LEI/CAMERA 

Dubla 4 IN CURSUL ANULUI 1764 lei 

Dubla cu pat suplimentar 4 IN CURSUL ANULUI 2498 lei 

Single 4 IN CURSUL ANULUI 1104 lei 

Tarifele includ 4 nopti de cazare cu mic dejun, pranz, cina, taxele locale si TVA-ul. 
NOTA: 

 

TARIFE SI CONDITII SPECIALE PENTRU COPII: 
 

1. Copiii cu varsta pana in 6 ani, beneficiaza de gratuitate la cazare (daca dorm in pat cu parintii) . 
2. Daca se solicita pat suplimentar pentru copii, se va incasa tariful pentru camera dubla cu pat suplimentar. 
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3. Pentru copiii cu varsta intre 6 si 12, la cazare se va achita tariful pentru camera dubla cu pat suplimentar, iar la mese, pentru ei, se va achita 
jumatate din valoarea acestora. 

4. Copiii cu varsta peste 12 ani sunt considerati adulti si vor fi taxati la tarif intreg, conform ofertelor Vilei Camelia. 
5. Maxim 2 copii vor sta in camera dubla cu pat suplimentar. 
6. CRIB (patut pentru bebelusi) – Gratuit (putem pune la dispozitia familiilor cu bebelusi, patut pentru bebe, la cerere, fara niciun cost, dar cu 

cererea disponibilitatii in prealabil). 

7. Apartamentul 1 – este format din 2 camere duble cu o singura baie comunicanta si un living mic. 
8. Apartamentul 2 – este format din 2 camere duble cu bai proprii, un living mare si o bucatarie complet utilata(vesela, aragaz, masina de spalat 

vase). 
 
 

Hotel Rina 4*, Sinaia 

Hotelul Rina Sinaia are o poziţie centrală, chiar lângă Parcul Dimitrie Ghica, pe strada comercială principală. Acest hotel emblematic oferă servicii spa 
şi acces gratuit la o piscină interioară, o saună şi facilităţi de fitness. Toate camerele hotelului Rina Sinaia au ferestre mari, cu vedere panoramică la munţii din 
jur. Unităţile includ un TV cu ecran plat şi o baie privată cu duş sau cadă. Conexiunea WiFi este gratuită în întreaga proprietate. Hotelul are un loc de joacă 
interior. Pentru relaxare, se pot aranja masaje. Hotelul are o cafenea şi un restaurant care serveşte un mic dejun tip bufet şi preparate internaţionale. Crama 
Sinaia aşteaptă oaspeţii cu mâncăruri tradiţionale româneşti, muzică live şi dansuri joi, vineri şi sâmbătă. Castelul Peleş este la 2 km de proprietate. Hotelul se 
află la 300 de metri de primăria şi gara din Sinaia şi la 550 de metri de Mănăstirea Sinaia. 

 
In perioada 17.05.2021 – 2 adulti tariful este incepand de la : 
Camera dubla standard fara balcon: 259 lei/noapte 
Camera dubla standard cu balcon: 303 lei/noapte 
Camera dubla renovata fara balcon: 286 lei/noapte 
Camera dubla renovata cu balcon: 330 lei/noapte 
Tariful include: cazare, mic dejun, TVA si taxe locale. 
Nota: Tarifele sunt dinamice, in functie de gradul de ocupare acestea difera. Pentru detalii si rezervari apelati agentia GORJ TURISM . 
 

Hotel Arca lui Noe 4* 
 

HOTEL “ARCA LUI NOE” 
Tarif/cameră noapte, cu mic 

dejun și T.V.A. inclus 

PERIOADA 

01.01.2021 – 

28.02.2021 

PERIOADA 
01.03.2021 – 

30.06.2021 

PERIOADA 
01.07.2021 – 

31.10.2021 

PERIOADA 
01.11.2021 – 

22.12.2021 

Camera dublă twin * 380 lei 300 lei 380 lei 300 lei 

Camera dublă matrimonială * 480 lei 350 lei 480 lei 350 lei 

Camera dublă superioară * 600 lei 600 lei 600 lei 600 lei 

Camera de familie / 2+2 locuri * 600 lei 520 lei 600 lei 520 lei 

Camera single * 300 lei 270 lei 300 lei 270 lei 

 
FACILITĂȚI : PISCINA , SAUNA, numai pentru clienții hotelului - gratuit. Acces la GRADINA DE VARĂ, numai pentru clienții hotelului - gratuit. PARCARE 
MONITORIZATĂ cu camere de luat vederi, barieră - gratuit. Conexiune la internet prin cablu și wireless acoperit 100% în cadrul complexului - gratuit. Sala de 
Conferință: 1. ≤ 90 locuri (în funcție de aranjarea săli) Tarifele pentru sala de conferință sunt negociabile în funcție de eveniment și durata lui. 


