
HOTEL:  REGAL 3 * 

 Destinatie:  Craciun 2020 

 Statiune:  Sinaia 

 

   

 

 Info Hotel:   

  Situare: Situat in Sinaia, pe drumul catre Gondola Sinaia, in imediata apropiere a Castelului Peles 

  Info: Hotel Regal, acest Boutique Apart-Hotel, ofera ambientul ideal pentru un sejur de relaxare si 

recreere si o gama larga de servicii de calitate ce satisfac cele mai exigente cerinte, atat ale turistilor 

veniti aici pentru odihna, cat si in interes de afaceri. 

 Camere: Hotelul dispune de apartamente standard, familial si duplex. 

Apartament standard: Cu o suprafata de 50 mp, acest tip de apartament dispune de un dormitor, un 

living cu o canapea extensibila si TV-LCD, o bucatarie americana complet utilata, o baie cu Jacuzzi, 

doua balcoane si Internet Wireless, toate utilitatile pe care le doriti atunci cand plecati la munte.  

Apartament familial: Avand o suprafata de 90 mp, Apartamentul Familial este impartit in doua 

dormitoare, living cu o canapea extensibila si TV-LCD, o bucatarie americana complet utilata, o baie 

cu Jacuzzi, o baie cu cabina de dus, doua balcoane si Internet Wireless. 

Apartament duplex: Intins pe doua nivele, Apartamentul Duplex are o suprafata foarte mare, de 210 

mp, impartita in trei dormitoare cu bai proprii cu Jacuzzi, living cu canapea extensibila si semineu cu 

lemne, o bucatarie americana complet utilata, un lounge la etaj, o baie si Internet Wireless. De 

asemenea, apartamentul dispune de 5 balcoane, cu vedere panoramica pe 3 laturi. 

 Restaurant: Barul hotelului serveşte cafea proaspătă, ceai şi diverse băuturi, într-o atmosferă 

primitoare. 

 Servicii gratuite: Hotelul asigură acces gratuit la internet WiFi şi parcare gratuită. 

 Atractii in zona: Castelele Peles si Pelisor, Manastirea Sinaia. 

CRACIUN 2020: 

Apartament standard (2 adulti + 2 copii < 12 ani) – 330 euro/noapte 

Apartament  familial  (4 adulti + 2 copii < 12 ani) – 495 euro/noapte 

Apartament  duplex (6 adulti + 2 copii < 12 ani) – 770 euro/noapte 

Tariful include cazarea si taxa de oras. Tarifele sunt valabile pentru minim 3 nopti/cazare 



PENSIUNEA LA MONITORI  

 

Destinatie: Craciun 2020 

Statiune: Sinaia 
 

   
 
 

Info Hotel: 

 

Situare: Situată în stațiunea montană Sinaia, la mai puțin de 2 km de Castelul Peles, La Monitori este 

o pensiune care oferă acces gratuit la WiFi, vedere panoramică și o grădină cu terasă și facilități de 

grătar. 

 

Camere: Cu balcon cu vedere la munte, fiecare cameră este dotată cu TV prin cablu, minibar și baie 

privată, cu duș și articole de toaletă gratuite. 

 

Atractii in zona: La Monitori se găsește la 1,5 km de Mănăstirea Sinaia și la mai puțin de 1,5 km de 

telecabină. Gara Sinaia este la 1 km. 

CRACIUN 2020: 
 

Camera dubla – 565 lei/noapte 

Apartament (max. 3 ad. sau 2 ad. + 2 copii  - 904 lei/noapte) 

 

Tarifele include doar cazare. 

Taxa de oras nu este inclusa (2% din valoarea unei nopti de cazare/zi) 


