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BRASOV 
 
 

Pensiunea Casa Floraly 3* 
 

Pensiunea Casa Floraly oferă o ambianţă primitoare de cămin şi camere luminoase cu minibar şi baie privată. Oaspeţii sunt bineveniţi să se relaxeze în 
grădină. 
În fiecare dimineaţă, în sala de mese de la Casa Floraly se serveşte micul dejun la 
cerere. La doar 5 minute de mers pe jos se găsesc mai multe restaurante şi magazine. 
Dispunem de 15 camere dintre care 4 sunt dotate cu doua paturi de o persoana. 
De asemenea mai detine o sala de aproximativ 50 locuri destinata atat conferintelor 
cat si petrecerilor private. Penru petrecerile organizate va punem la dispozitie 
bucataria dotata cu tot necesarul cat si un gratar modern in curte. 
 

 
  

 
 
 

 
 

Hotel Casa Muresan 3* 
 

 
Hotel Casa Muresan Brasov este amplasat intr-o zona centrala si linistita a orasului, cu patrimoniu turistic imens si bogat, la numai cateva minute atat de 
Gara Brasov, cat si de centrul vechi al orasului 
Dotarile camerelor de cazare se ridica la rangul unei unitati de 4 stele, avand sistem electronic de inchidere si deschidere a usii, baie proprie cu cabina 
de dus, uscator de par, minibar, cablu TV, internet gratuit, seif, blacon si lift.  

 
 
 
Tarifele sunt exprimate in lei/camera/noapte si includ TVA, mic dejun si taxa locala.  

Facilitati cuprinse in tariful de cazare: 
-parcare gratuita 
-accesul internet gratuit 
 

 
 
 

 
 
 
 

Tip camera 2021 

Camera singla 133 lei/zi/camera 

Camera dubla 168 lei/zi/camera 

Camera tripla 222 lei/zi/camera 

Apartament (2 camere + 1 baie) – 4 pax 278  lei/zi/camera 

Tip camera 2021 

Tarif individual Tarif grup (min 5 pax platitoare) 

Camera singla 205 lei/zi/camera 195 lei/zi/camera 

Camera dubla 290 lei/zi/camera 280  lei/zi/camera 
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Hotel Decebal 2* 
 

Situat într-un cartier select al Brasovului, pe o straduta linistita, departe de forfota obisnuita a 
unui oras mare, dar totodata foarte aproape de centrul orasului, va asteapta acest hotel, într-un 
ambient intim si o amenajare de exceptie. 
Hotelul Decebal ofera cazare oaspetilor in 96 camere impartite astfel: 
* Camere cu doua paturi: 81 
* Camere matrimoniale: 15 
Constructia este dotata cu centrala termica proprie. Atat camerele matrimoniale cat si cele cu 
doua paturi dispun de baie cu dus, minibar, televizor color conectat la reteaua de programe 
difuzate prin cablu. 
Zona aleasa, in apropierea dealului Tampa, foarte usor accesibila, permite aprecierea 
frumusetilor oferite de natura. De aici pot fi admirati atat Muntii Bucegi, Muntii Ciucas cat si 
dealul Tampa. 
 

 
 
 
 

 
Pensiunea  Toscana 3* 

 
Aflată la 2 km de centrul Brașovului, Pensiunea Toscana oferă unități de cazare moderne, cu 
aer condiționat, acces gratuit la Wi-Fi, parcare gratuită și saună, disponibilă la un cost 
suplimentar. 
Fiecare cameră are TV cu ecran plat cu canale prin cablu, zonă de relaxare și minibar. Baia este 
echipată cu duș sau cadă, articole de toaletă gratuite și uscător de păr. Balconul privat oferă 
vedere la grădină și la munte. 
Pensiunea Toscana are zonă de luat masa și bar. Aveți la dispoziție terasă și loc de joacă pentru 
copii, precum și seif gratuit. Servicii de închirieri auto sunt disponibile la un cost suplimentar. 
La aproximativ 1 km de Pensiunea Toscana există un magazin alimentar, iar la 100 de metri 
este un restaurant. Gara se află la 4 km și se poate ajunge la Poiana Brașov în 10 minute cu 
mașina.  
 

 

 
 
Tarifele sunt exprimate in euro/camera/noapte si 
include toate taxele, internet wireless, mic dejun buffet, 
parcare, acces sauna. 
Pat suplimentar cu mic dejun -22 euro/pers/zi 

 
 

Hotel Belfort 3* 
Hotelul Belfort beneficiază de o poziţie centrală într-o zonă liniştită din Braşov, la poalele Tâmpei, la doar 5 
minute de mers pe jos de strada pietonală principală. 
Camerele moderne oferă vedere la pădure sau vedere panoramică la oraş. Dotările includ TV cu canale prin 
cablu, seif, cafea şi ceai, precum şi facilităţi de călcat. Proprietatea asigură acces gratuit la internet WiFi de mare 
viteză. Băile private au duş. 
Oaspeții au la dispoziție un serviciu de concierge și săli de conferinţe. Proprietatea oferă 21 de locuri de parcare 
private, alocate la cerere şi în funcţie de disponibilitate.  
Hotelul Belfort se află la doar 10 minute de mers pe jos de Piaţa Sfatului şi de Biserica Neagră. 

  

Tip camera 2021 

Camera singla 90 lei/zi/camera 

Camera dubla twin  120 lei/zi/camera 

Camera tripla 145 lei/zi/camera 

Tip camera 01.10-20.12.2021 

Duminica-joi Vineri-sambata 

Camera single 55 euro/zi/camera 60 euro/zi/camera 

Camera dublastandard 72 euro /zi/camera 77 euro /zi/camera 

Apartament standard 110 euro /zi/camera 121 euro /zi/camera 
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Tarifele sunt exprimate in euro/camera/noapte si include toate taxele, internet wireless, mic dejun. 
Pat suplimentar cu mic dejun -18 euro/pers/zi 
Tarife copii: 

-0-1.99 ani – cazati cu adultii  in pat garatuit cazare si mic dejun 
-2-6.99 ani - cazati cu adultii  in pat sunt garatuiti la  cazare si platescu 10 euro/zi micul dejun 
-2-6.99 ani – cazati in pat suplimentar - 18 euro/pers/zi,mic dejun inclus  
- 7-12 ani obligatoiu cazati in pat suplimentar cu mic dejun inclus - 18 euro/pers/zi, 
 

 
 

 HOTEL BELLA MUZICA 3* 
 

  

 

 

 

CAPACITATE  DE  CAZARE: 1  CAMERA DUBLA TWIN 
 6  CAMERE  SINGLE 
 19  CAMERE DUBLE 
 6  DUBLE DELUXE 
 1  GARSONIERA 
 1  APARTAMENT 
 

                                                                                                 Hotel RC Annapolis 3* 
 
Construită în stil art nouveau, datând din 1909, reşedinţa Central Annapolis se află în Braşov, vizavi de 
Biserica Neagră. Conexiunea WiFi este gratuită. 
Apartamentele reşedinţei Central Annapolis se bucură de vedere la grădină şi au o zonă de relaxare, TV 
prin cablu, frigider şi o baie cu duş sau cadă şi uscător de păr. 
Recepţia este deschisă nonstop. Reşedinţa Central Annapolis oferă o grădină. Facilităţile includ servicii 
de spălătorie şi călcătorie, precum şi un distribuitor automat de produse. Este disponibilă o parcare 
publică cu plată. 

Reşedinţa Central Annapolis se află la doar 50 de metri de Piaţa Sfatului şi la 

11 km de staţiunea de schi Poiana Braşov.  

Tip camera 01-27.11;  
01.12-23.12.2021 

01.10-31.10; 
 23-28.12.2021 

27.11-01.12.2021; 28.12-
03.01.2022 

Camera buget single  56 euro/zi/camera 64 euro/zi/camera 72 euro/zi/camera 

Camera single standard 66 euro/zi/camera 74 euro/zi/camera 81 euro/zi/camera 

Camera dubla standard 76 euro /zi/camera 84 euro /zi/camera 91 euro /zi/camera 

Camera single deluxe 73 euro/zi/camera 84 euro/zi/camera 91 euro/zi/camera 

Camera dubla deluxe 84 euro/zi/camera 93 euro/zi/camera 100 euro/zi/camera 

Apartament standard 114 euro /zi/camera 127 euro /zi/camera 135 euro /zi/camera 

Tip camera 2021 – cazare cu md 

Camera single 240 lei/zi/camera 

Camera dubla in regim single  260 lei/zi/camera 

Dubla 295 lei/zi/camera 

Dubla de luxe 450 lei/zi/camera 

Junior Suite (2 pax) 540 lei/zi/camera 

Apartament (4 pax) 540 lei/zi/camera 

Tip camera 01.10-28.11.2021; 02.12-20.12.2021 28.11-01.12.2021 

Duminica-joi Vineri-sambata 

Camera dubla standard 45 euro/zi/camera 50 euro/zi/camera 50 euro/zi/camera 

Camera dubla deluxe 55 euro /zi/camera 60 euro /zi/camera 60 euro /zi/camera 

Camera dubla deluxe cu vedere la 
Biserica Neagra 

65 euro /zi/camera 70 euro /zi/camera 70 euro /zi/camera 

Apartament standard 75 euro /zi/camera 80 euro /zi/camera 80 euro /zi/camera 
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Tarifele sunt exprimate in euro/camera/noapte si includ TVA,,internet wireless de mare viteza,  taxa locala. 
Sulpimente:  

- Mic dejun – 35 lei/pers/zi 
- parcare – 35 lei/zi 
- animal de companie – 10 euro/noapte 
- pat suplimentar 16 euro/noapte in camera dubla deluxe 
 

Apartament standard -1 dormitor matrimonial si un living cu canapea extensibila, siteate la parter cu intera separate fata de cladirea principal. Se poat 
caza 3 persoane, iar a 4-a cu un supliment de 15 euro/zi. 
Apartament deluxe – este mai spatios fata de apartamentul standard,este format dintr-un dormitor si living si se pot caza 4 persoane. 
 

Hotel Ambient 4* 
 
Având o locaţie ideală în centrul oraşului Braşov, la câteva minute de monumente istorice, baruri 
elegante şi magazine exclusiviste, acest hotel este un punct de referinţă pentru cazarea de lux. 
 
Corp 3* 

 
 
 
 
 
 

Tarifele sunt exprimate in euro/camera/noapte si include toate taxele, internet wireless, mic dejun buffet, parcare, garaj. 
Corpul de 3* este o cladire cu 3 nivele, nu dispune de lift si aer conditionat. 
 
Corp 4* 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifele sunt exprimate in euro/camera/noapte si includtoate taxele, internet wireless, mic dejun buffet, parcare, garaj si acces  la centrul SPA (sala 
fitness, hidromasaj 6 persoane, sauna, masaj). 
La camerele duble se poate monta un pat suplimentar la tariful de 22 euro/pers 
Camera dubla business/ Junior suite – sunat mai spatioase si au in plus birou, fax, cada tip jacuzzi, TV LCD wide screen. 
Apartamentele Duplex suite – sunt situate pe 2 nivele cu scara interioara; la parter este living cu baie, la etaj dormitor matrimonial cu baie. Se pot cazare 
3 adulti sau 2 adulti + 2 copii. 

Pensiunea  Ambient 3* 
 

Această pensiune elegantă este situată în centrul orașului Brașov, la o scurtă plimbare de zona istorică a orașului. 
Oferă parcare privată gratuită și WiFi gratuit în toate zonele. 
Toate camerele de la Pensiunea Ambient au TV prin cablu, minibar, baie mare cu uscător de păr, precum și balcon. 
Unitățile de cazare includ ventilator. 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

Apartament deluxe 85 euro /zi/camera 95 euro /zi/camera 95 euro /zi/camera 

Tip camera 2021 

Camera dubla confort matrimoniala 69 euro/zi/camera 

Camera dubla  confort twin 69 euro /zi/camera 

Camera dubla deluxe  95 euro /zi/camera 

Tip camera 2021 

Camera single 79 euro/zi/camera 

Camera dubla deluxe matrimoniala 95 euro /zi/camera 

Camera dubla deluxe twin 95 euro /zi/camera 

Camera dubla business/ Junior suite 119  euro /zi/camera 

Duplex suite 150 euro /zi/camera 

Tip camera 2021 

Camera single 49 euro/zi/camera 

Camera dubla matrimoniala 59 euro /zi/camera 

Camera dubla twin 59 euro /zi/camera 

Apartament  75  euro /zi/camera 

Apartament deluxe  95 euro /zi/camera 
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Tarifele sunt exprimate in euro/camera/noapte si include toate taxele, internet wireless, mic dejun buffet, parcare. 
Apartament standard -1 dormitor matrimonial si un living cu canapea extensibila, Se poat caza 3 persoane. 
Apartament deluxe – 2 dormitoare + living, se pot caza 4 persoane. 
 
 

Hotel Residence Ambient 3* 
 
Proprietatea se află în zona istorică a oraşului Braşov, oaspeţii putând ajunge uşor la principalele puncte 
de atracţie. 
Residence Ambient are un lounge de mic dejun şi camere de nefumători. Decorul camerelor include 
elemente din lemn, pereţi în culori deschise şi mobilier în nuanţe calde, elemente în stil medieval, dar şi 
accente moderne. 
Oaspeţii au la dispoziţie un bufet de mic dejun la Ambient Pension, care se află la doar 150 de metri de 
proprietate. 

 
Tarifele sunt exprimate in euro/camera/noapte si includ toate taxele, internet wireless, bucatarie complet exhipata si salon de servire a micului dejun. 
Suplimentar: mic dejun bufet/continental la 6 euro/pers/zi, parcare – 4 euro/zi/masina. 
 

 

 
 
 
 

 
Conac Ambient 5* 

 
Situat în Cristian, Conacul Ambient oferă o piscină interioară, o saună şi un restaurant. La acest complex este 
disponibil WiFi gratuit. Oaspeţii beneficiază de parcare gratuită. 
Toate camerele mobilate elegant de la Conacul Ambient sunt izolate fonic şi au un TV cu ecran plat cu canale prin 
cablu. Baia privată este dotată cu duş, uscător de păr, articole de toaletă gratuite şi halate de baie. Există şi un 
uscător de rufe. Camerele au vedere la munte. 
La Conacul Ambient veți găsi un teren de sport multifuncţional, o masă de snooker şi facilități de tenis de masă. 
Sunt disponibile de asemenea săli de conferinţe, un lounge comun şi o sală de jocuri. Pentru copii există un loc 
de joacă. La proprietate sau în împrejurimi puteți desfășura activităţi sportive precum ciclism, echitaţie şi 
drumeţii. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifele sunt exprimate in euro/camera/noapte si include toate taxele, internet wireless,  mic dejun buffet si parcare; acces la piscine acorita si incalzita, 
piscine exterioara, sauna, Jacuzzi, loc de joaca pt copii, tenisis de masa, billiard. 
Camera dubla executive – msunt mai mari decat camerele standaard si unele camere au cada cu hidromasaj sau coltar extensibil. 
Apartamentele Duplex suite – sunt situate pe 2 nivele cu scara interioara; la parter este living cu baie, la etaj dormitor matrimonial cu baie. Se pot cazare 
3 adulti. 
Apartament standard -1 dormitor matrimonial cu canapera extensibila si un living cu canapea extensibila, Se poat caza 2 adulti + 2 copii, iar a 5-a 
persoana cu o taxa de 16 euro/zi. 
Pat suplimentar in camaera dubla – 16 euro/zi/persoana 

Tip camera 01.10-28.11.2021; 02.12 – 20.12.2021 28.11-01.12.2021 

Duminica-joi Vineri-sambata 

Camera dubla standard 39 euro/zi/camera 44 euro/zi/camera 44 euro/zi/camera 

Camera tripla standard 44 euro/zi/camera 49 euro /zi/camera 49 euro /zi/camera 

Camera cvadrupla/ 
Apartament standard 

49 euro /zi/camera 54 euro /zi/camera 54 euro /zi/camera 

Tip camera 01.10-28.11.2021; 02.12 – 20.12.2021  28.11-01.12.2021 

Duminica-joi Vineri-sambata 

Camera dubla standard 70 euro/zi/camera 100 euro/zi/camera 100 euro/zi/camera 

Camera dubla executive 80 euro/zi/camera 110 euro/zi/camera 110 euro/zi/camera 

Duplex  90 euro/zi/camera 120 euro /zi/camera 120 euro /zi/camera 

Apartament standard 100 euro /zi/camera 130 euro /zi/camera 130 euro /zi/camera 
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Resort Ambient 5* 

 
Resort Ambient se află în Cristian, la 7 km de Braşov. Complexul are o piscină sezonieră în aer liber şi un loc de 
joacă pentru copii. Oferind cadă cu hidromasaj, piscină interioară încălzită şi depozit pentru echipament de schi, 
Camerele de la Resort Ambient au tavan cu grinzi şi mobilier tradiţional în culori pastelate. Printre facilităţile 
disponibile se numără TV cu ecran plat cu canale prin cablu, halate de baie şi papuci, precum şi articole de 
toaletă gratuite. Pentru confortul oaspeţilor, unele unităţi de cazare includ o zonă de relaxare. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tarifele sunt exprimate in euro/camera/noapte si include toate taxele, internet wireless,  mic dejun buffet si parcare; acces la piscine acorita si incalzita, 
piscine exterioara, sauna, Jacuzzi, loc de joaca pt copii, tenisis de masa, billiard. 
Camera dubla executive – msunt mai mari decat camerele standaard. 
Apartamentele Duplex suite – sunt situate pe 2 nivele cu scara interioara; la parter este living cu baie, la etaj dormitor matrimonial cu baie. Se pot cazare 
3 adulti. 
Pat suplimentar in camaera dubla – 16 euro/zi/persoana 
 
 

 GRAND HOTEL BRASOV 4* 

 

Grand Hotel este situat intr-o zona rezidentiala, linistita a Brasovului, inconjurata de culmi muntoase, 
aflata la iesirea din Brasov spre Bucuresti, zona de sud-est si la doar 10 minute de mers cu masina, de 
Centrul Vechi al Brasovului, in Cartierul Noua. Din centrul orasului, se poate ajunge cu autobuzul Nr.17, 
din Livada Postei, sau de la Gara Brasov cu autobuzul Nr.35, durata calatoriei fiind de aproximativ 20 
minute. 
Amplasat intr-un loc linistit, la poalele muntilor, Grand Hotel se afla la doar 5 minute de mers de Lacul 
Noua, unde va puteti bucura de o plimbare pe jos sau cu bicileta, locuri de joaca pentru copii, foisoare 
si spatii amenajate pentru picnic si gratare, cat si un mic „port” care ofera spre inchiriat mici 
ambarcatiuni, lebede plutitoare si hidrobiciclete. In padurea deaspra lacului, o poteca lata si pietruita 
este un loc minuntat pentru jogingul de dimineata sau pentru o plimbare relaxanta cu bicicleta, dupa o 
zi obositoare de munca.  

Tarifele sunt in lei/zi/camera si includ cazare cu mic dejun. 

Tip camera 01.10-28.11.2021; 02.12 – 20.12.2021 28.11-01.12.2021 

Duminica-joi Vineri-sambata 

Camera dubla standard 70 euro/zi/camera 100 euro/zi/camera 100 euro/zi/camera 

Camera dubla executive 80 euro/zi/camera 110 euro/zi/camera 110 euro/zi/camera 

Duplex  90 euro/zi/camera 120 euro /zi/camera 120 euro /zi/camera 

Tip camera 01.10 – 20.12.2021 

Single Dubla  Tripla 

Economy 176 204 - 

Standard 209 242 - 

Superioara cu balcon 269 298 - 

Deluxe cu balcon 291 324 390 

Junior Suite cu balcon 319 352 418 
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