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A Ramada Hoteltől mindössze 10 percre a határtol, Európa egyik legszebb szecessziós városában, 
Nagyváradon, várja vendégeit. 
Ramada egy nemzetközi lánccal összekötő első négycsillagos szálloda  amely kivalo csomagokat kínál 
városi pihenésre és szilveszterre. A csomagok tartalmaznak szuper kényelmes szobákat, gyógymódokat 
az egyedülálló Romániai ,,Riserva,, Bor-Spa-ban, ínyenc vacsorákat  és kiváló szolgáltatásokat. 
 Az árak nagyon vonzóak és az utazási irodák 10% jutalékot kapnak a teljes csomag értékéből. 
 A foglalásainkat várjuk reservations@ramadaoradea.ro  +40 359 403 333  árazási hozzáférési link 
http://www.ramadaoradea.ro/en/special-offers  
  
 
 
City Break,  2 és 3 éjszakás csomag: 
A csomag tartalma: 
2 vagy 3 éjszak,  kétágyas szobában, nemzetközi meleg és hideg svédasztalos reggelivel 
es egy ínyenc gurmé vacsorával 2 fő részére 
Egy rituális Voyage Riserva masszazs (60 perc) személyenként, hazi borr kostolo,  amit elfogyaszhatnak a 
szabadteri  jakuzziban 
Egész napi  hozzáférés a Riserva Wine SPA-ban: társalgó, sóoldat, finn szauna és infraszauna, 
fitneszterem, ruhatár, kültéri pezsgőfürdő, panorámás kilátással a történelmi belvárosra, napozóterasz 
napozóágyakkal 
Free upgrade 
Ingyenes őrzött parkoló a szálloda épülete elott 
ingyenes Wi-Fi hozzáférés a szobában 
késői kijelentkezés, 16:00 óra 
 
az árak itt: http://www.ramadaoradea.ro/en/special-offers  
 
 
 
 
New Year’s Eve packages – Celebrate with bubbles! 
Újévi csomagok 2, 3 és 4 éjszakára: 
2, 3, 4 éjszaka kétágyas szoba szállás nemzetközi meleg és hideg svédasztalos reggelivel 
ünnepi vacsora és szilveszteri party - kattintson ide további részletekért 
* gálavacsora menü, teljes italcsomag, West & DJ élő zenekar, játszótér és gyermek menük 
Újév elso napi ,,branch,, swed asztalos reggeli/ebed január 1-jén 
10% kedvezmény a The Hub étteremben, 
ingyenes hozzáférés a Riserva Wine SPA-ban - Románia első Wine Spa - az egész tartózkodás ideje alatt: 
finn szauna és infraszauna a Himalája sós övvel, Mineralia - Saline relaxációs szoba - himalájai só és 
Parajdi só, Life Fitness  torna terem, napozóterasz napozóágyakkal. 
A szabadtéri jacuzzik minden hőmérsékleten elérhetők, ahonnan panorámás kilátás nyílik az óvárosra 
egy Riserva 20 perces / fő kezelés (csak a 3 és 4 éjszakára foglalasra áll rendelkezésre) 
korai bejelentkezés, 11 óra 
késői kijelentkezés, 16:00 óra 
INGYENES őrzött parkolás a szállod elott 

mailto:reservations@ramadaoradea.ro?subject=Rezervare%20pachet%20City%20Break%20the%20Routine&body=Buna%20ziua%2C%0AVa%20rugam%20sa%20ne%20rezervati%20sejur%20City%20Break%20the%20Routine%20astfel%3A%0A%20%20%20Perioada%3A%20%0A%20%20%20Numar%20camere%3A%0A%20%20%20Nume%3A%0A%20%20%20Telefon%20contact%3A%0A%0AVa%20multumim!
mailto:reservations@ramadaoradea.ro?subject=Rezervare%20pachet%20City%20Break%20the%20Routine&body=Buna%20ziua%2C%0AVa%20rugam%20sa%20ne%20rezervati%20sejur%20City%20Break%20the%20Routine%20astfel%3A%0A%20%20%20Perioada%3A%20%0A%20%20%20Numar%20camere%3A%0A%20%20%20Nume%3A%0A%20%20%20Telefon%20contact%3A%0A%0AVa%20multumim!
http://www.ramadaoradea.ro/en/special-offers
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INGYENES vezeték nélküli internet korlátlan fogyasztasa  elérhető a szobákban és a szálloda minden 
nyilvános területén 
az árak itt: http://www.ramadaoradea.ro/en/special-offers  
 
 
Szilveszteri vacsora: 
2017. december 31-én, 20 órakor 
 
Üdvözlő koktél ,,Nadir,, 
 
Hideg előétel  
Capresse salata, bivaly mozzarellaval, napon fonyadt paradicsommal es  hazi peszto-val 
 
Meleg előétel 
Fott marha tokany (casarecse) hazilag keszitett friss tesztaval 
 
Hal alapú főétel 
Tengeri halfilé (vajhal), curryés sáfrány rizotto-val 
 
Főetel 
Erdelyi gombaval toltott sertesszuz, vaj es zoldfuszerekel piritott burganyaval, zoldsegekel es 
szarvasgomba martassal 
 
Desszert 
Ujraértelmezett Chessecake  
 
Késői  snack 
Vegyes sajttal, ciabatta crostini, kalamata olivabogyo 
 
 
Open Bar * 
* Korlátlan fogyasztás az újévi party során 
Wiskey J & B és Jack Daniels 
Finnországi vodka 
Rom Havana Club 
Martini Bianco & Rosso 
Campari 
Baileys 
 
Borok 
Corcova borospince, Jirov, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah 
Corcova borospince, Jirov, Sauvignon Blanc & Chardonnay 
Corcova borospince, Jirov, Rose 
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Sör  
Carlsberg 
 
Koktélok 
Kuba Libre 
Mojito "Az eredeti" 
Aperol Spritz 
Campari Orange 
Vodka és Gin Martini 
 Gin Tonic 
 White-Black Russian 
Whisky Sour 
 Cozmopolitan 
Lövés bar 
Blue Shark 
Kamikaze 
 
Alkoholmentes italok 
Pepsi,  szénsavas gyümölcslevek 
Természetes gyümölcslevek 100% Granini 
Teljes és szénsavas ásványvíz Aqua Carpatica 
Pellini kávé és tea választék  
 
DJ & Live Band West 
 
Játszótér és  gyermekmenük 
 


