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Sfarsitul de an, fie ca il petreci in familie sau cu prietenii, este un moment care trebuie marcat
intr-un mod cat mai special. Wall-Street.ro iti recomanda sapte hoteluri de lux din Bucuresti in
care poti lua parte la o petrecere de vis.

  

Hotel Athene Palace Hilton
In ziua de Craciun in incinta hotelului va fi organizat un brunch care va costa 220 lei si va
include si bauturile si animatia copiilor.

“In acest sezon invitam oaspetii nostrii sa savureze mancarea si aromele traditionale ale
diferitelor tari europene”, a spus Linda Griffin, manager general al Athenee Palace Hilton.

Hotelul va gazdui si o petrecere Boutique Club in Cafe Athenee, cu Dj, percutionist si saxofonist
si o petrecere disco in English Bar, unde intrarea va fi libera. 

Preturile pentru petrecerile de Anul Nou incep de la 350 lei, inclusiv cazare.

  

Hotel Radisson Blue

  

Hotelul organizeaza in fiecare duminica incepand cu 27 Noiembrie si pana pe 25 Decembrie, un
brunch special cu tematica de Craciun. In cadrul acestuia, clientii se pot bucura de delicatese,
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iar copiii de un meniu special.

Preturile se ridica la 220 lei de persoana, iar copiii cu varste intre 6 si 12 ani au discount de
50%.

De Revelion, hotelul Radisson Blu din Bucuresti va pregati pentru clientii sai o seara festiva
in 3 dintre restaurantele sale. 

Clientii vor putea alege fie unul dintre meniurile speciale pregatite pentru acest eveniment fie sa
comande un meniu à la carte cu preparatele preferate. 

Meniurile pentru Revelion costa 150 lei, 200 lei sau 350 lei.

  

Pentru a citi si despre destinatii pentru Revelion de la munte, accesati aceasta sectiune  a
site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa:  www.wall-street.ro
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