
make it 
happen 



Ramada Oradea este un hotel modern cu un design 
cochet, minimalist, revigorant atât pentru pentru ochi 
cât și pentru  simțuri.
La noi, stilul contemporan se contopește cu 
ospitalitatea autentică pentru a vă simți ca și acasă 
chiar și atunci cand sunteți departe de casă.

Înțelegem nevoile călătorului modern pentru care cel 
mai important lucru este să fie mereu în contact cu 
lumea, pentru aceasta am creat mediul  potrivit 
satisfacerii nevoilor  dumneavoastră.

Hotelul Ramada Oradea pune la dispoziţia oaspeţilor 
săi acces gratuit la internet wireless, un ansamblu de 
săli de conferinţe dotate cu tehnologie de ultimă oră și 
un centru de afaceri cu utilități multiple.

Pentru a vă face șederea cât mai plăcută și de succes, vă 
invităm în restaurantele, barul și terasele hotelului, vă 
oferim acces gratuit la sala de fitness și la parcarea 
exterioară disponibilă 24/7, bancomat, recepţie 
disponibilă 24 de ore, express check-in / check-out,  
precum şi  multe alte servicii special concepute pentru 
confortul dumneavoastră .



everything you need!
Bucuraţi-vă de stilul şi confortul 
Apartamentelor, camerelor 
Superioare, camerelor Business sau 
camerelor  Standard,  fiecare în 
parte reprezentând o oază de 
relaxare creată şi gândită special 
pentru a vă pune la dispoziție toate 
facilităţile şi serviciile necesare. 
Ținta noastră este confortul 
dumneavoastră!

Desfătați-vă într-o ambianţă confortabilă, “chic 
modernă” în timp ce savurați deliciile bucătăriei noastre 
acompaniate de un serviciu impecabil.
 
Restaurantul  À la Carte “Syrah” vă va încânta simţurile 
cu preparate culinare delicioase care variază de la 
bucătăria internațională “fusion” la bucătăria 
tradițională românească - o adevărată experiență 
culinară!

“The Hub”- restaurant, lounge bar & terasă spațioasă - 
este locul ideal pentru întâlniri, întâmpinându - vă cu 
un meniu bazat pe gustări ușoare deosebit de 
savuroase, cafea sau  ceaiuri de plante aromate și nu în 
ultimul rând cu specialități și cocktailuri internaționale – 
Pur și simplu locul unde trebuie să fii!

Saloanele de conferință și întâlniri “Toscana”, 
“Piemonte”și “Bordeaux” reprezintă locația ideală 
pentru a vă organiza toate evenimentele speciale, 
indiferent de ocazie: conferinţe, întâlniri sau  nunţi  
magice....
De asemenea vă punem la dispoziție alte  2 săli de 
întruniri “Porto” şi “Madera” special concepute pentru  
ședinte și întâlniri într-un cadru  restrâns.



În cele 13 camere Business veţi găsi un pat 
Queen size confortabil , masă de lucru 
spaţioasă, fotoliu, halat de baie, papuci, baie 
dotată cu cabină spaţioasă cu duş mobil şi fix 
tip ploaie, produse pentru îngrijire de lux. Vă 
oferim acces la terasa de cocktail panoramică 
de la etajul 7 și cadouri de bun venit.

Bucurați-vă de cele 109 camere Standard. 
Puteți opta  pentru camere cu paturi Twin, 
Queen size și camere “Family” interconectate 
(cu paturi Twin / Queen Size), special 
concepute pentru confortul dumneavoastră și 
al familiei dumneavoastră.
Veţi beneficia de o masă de lucru generoasă, 
fotoliu, papuci, precum și de o baie cu o 
cabină spaţioasă dotată cu duş mobil şi fix de 
tip ploaie şi produse de baie de lux pentru 
îngrijirea dumneavoastră .
Persoanele cu dizabilităţi vor avea la 
dispoziţie camere cu pat dublu, dotate  
special, interconectate cu camere standard cu 
paturi Twin sau Queen Size.

Răsfăţaţi-vă într-unul dintre cele 3 
Apartamente King size, cu o suprafaţă 
generoasă de 71 m², dormitor separat dotat 
cu pat King size, cameră “Dressing” cu acces 
direct din dormitor, living spaţios și zonă de 
luat masa.  De asemenea vă invităm să 
beneficiați de sistemul audio surround, 
canapeaua  extensibilă, espressorul de cafea 
şi fierbătorul de apă, oglinda pentru machiaj, 
baia dotată cu cadă, produse de baie de 
îngrijire lux, halatul de baie şi papuci, accesul 
pe terasa de cocktail însorită cu vedere 
panoramică, ziarul gratuit, transferul de la / 
spre aeroport, menajul de două ori pe zi, 
convorbirile telefonice  locale gratuite şi 
cadourile de bun venit.

Vă invităm să încercați una din cele 6 camere 
Superioare dotate cu pat Queen size, 2 fotolii 
și masă, espressor cafea, fierbător apă, cabină 
spaţioasă dotată cu duş mobil şi fix tip ploaie, 
produse de baie de îngrijire lux, halat și 
papuci de baie.
Vă oferim acces pe terasa de cocktail cu 
vedere panoramică de la etajul 7 și veţi 
beneficia de serviciul de  menaj de două ori 
pe zi, convorbiri locale gratuite şi cadouri de 
bun venit.

Fiecare din camerele și 
apartamentele noastre, pentru 
fumători sau nefumători, sunt 
dotate cu facilităţi precum: internet 
wireless (gratuit), LCD TV cu sistem 
interactiv de televiziune, ușă cu 
vizor, izolare fonică superioară, 
sistem de climatizare, draperii cu 
blocare totală a luminii pentru un 
somn revigorant, ferestre ce pot fi 
deschise, sistem avansat de 
siguranţă şi securitate și multe 
altele...



“The Hub” este locul ideal pentru întâlnirile 
dumneavoastră și vă așteaptă în oricare dintre 
locațiile sale -  restaurant, lounge, bar sau 
terasă. Puteți să alegeți să gustați un meniu 
fresh, uşor şi rapid în restaurant, pe terasă 
(răcită vara și încălzită iarna) sau să vă relaxați 
în lounge bar. Vă invităm să savurați o cafea 
aromată sau un ceai propus pe baza unui 
meniu foarte diversificat de sortimente. 
Pentru un răsfăţ total barmanii noştri vă vor 
recomanda o gama largă de cocktailuri 
apetisante şi sexy.

“The Hub” restaurant, lounge, bar & terasă 
este deschis pentru un mic dejun bogat, 
gustări calde şi rapide şi specialităţi pentru 
cină.

Vă invităm în restaurantul À la Carte “Syrah” 
pentru a vă încânta simţurile cu un festin 
regal – oferindu-vă varietăți de preparate 
internaționale fusion până la preparate 
tradiționale din bucătăria românească.

 Atmosfera deosebită, muzica ambientală şi 
serviciile de calitate excepţională oferite de 
personalul nostru calificat,  vă vor îmbia  să 
reveniți la noi pentru a retrăi această 
experienţă. 
Restaurantul este deschis atât unui prânz de 
afaceri, cât și unei cine exclusiviste.
Restaurantul oferă de asemenea „business 
lunch”.

Descoperiţi diversitatea bucătăriei 
internaţionale “fusion”, ce vă va tăia 
răsuflarea, din restaurantele Hotelului 
Ramada Oradea, fie în The Hub pentru 
gustări delicioase, fie în restaurantul 
Syrah.
Am pregătit specialități pentru a 
satisface toate gusturile!



“Toscana” 

Pentru nunta dumneavoastră magică, 
botezuri, evenimente corporate, conferinţe, 
congrese, ocazii unice și sociale, vă punem la 
dispoziție salonul de evenimente “Toscana” cu 
o suprafață de 210 m² și cu vedere 
panoramică asupra orașului. Îndepărtând 
peretele mobil situat între salon şi 
restaurantul nostru “Syrah” vă oferim un 
spaţiu generos cu o capacitate de banchet de 
până la 300 de persoane.

“Piemonte” & “Bordeaux” 

Aceste două saloane vă oferă fiecare în parte 
o suprafață de 75 m²  scăldată în lumină 
naturală, setări multiple, devenind locația 
perfectă  pentru organizarea de seminarii, 
traininguri,  întâlniri de afaceri, conferinţe 
restrânse, întruniri sau conferinţe de presă 
precum şi evenimente sociale private.

Cele două săli de întruniri “Madera” și “Porto” 
sunt două spații ideale destinate întâlnirilor 
sau şedințelor de afaceri restrânse, perfect 
situate aproape de centrul de afaceri pentru a 
vă pune la dispoziție toate cele necesare 
pentru a sprijini afacerea dumneavoastră.

Spațiile special dedicate întâlnirilor, 
conferințelor și evenimentelor oferă lumină 
naturală, acces la internet wireless și prin 
cablu, sistem profesional audio şi de 
sonorizare cu posibilitate de conectare la 
reţeaua de microfoane wireless, sistem de 
control de la distanţă al luminii în săli, 
echipament pentru video şi teleconferinţe, 
proiectoare wireless, ecrane de proiecţie 
profesionale cu acţionare electrică, proiector 
fixat în tavan, prize de date în pardoseală, 
DVD player, flipchart, telefon cu linie directă, 
sistem simultan de traduceri  - la cerere, ring 
de dans, pupitru vorbitor, prezidiu şi zonă de 
expoziţie. Pe lângă (toate acestea) serviciile 
noastre profesionale de conferințe, echipa 
noastră dedicată și specializată în organizări și 
coordonări de evenimente vă va sta 
întotdeauna alături garantându-vă  succesul 
absolut! 

Săli
Toscana
Bordeaux
Piemonte

Sală de clasă
150
50
50

Format U
-

40
40

Board
-

50
50

Banchet
130
40
40

Cocktail
200
65
65

Capacitate săli conferinţă / Număr de persoane

Suprafaţă
210m
75m
75m

Teatru
230
80
80

events@ramadaoradea.ro

Porto
Madera

12
9

12
8

16
10

-
-

-
-

24m
20m

16
12

Funcţionalitatea celor 5 săli poate fi uşor configurată în funcţie de cerinţele dumneavoastră individuale:



Locul ideal atât pentru călătorii în 
interes de afaceri  cât și pentru 
relaxare.  Ramada Oradea oferă un 
standard de excepție corelat cu 
preţuri de piaţă accesibile. Ramada 
reprezintă o experienţă hotelieră 
primitoare şi  reconfortantă, 
garantată aproape peste tot în 
lume. 

Scurtă istorie a hotelurilor Ramada

Brandul Ramada îşi are începutul în anul 1954, 
când un grup de investitori au deschis primul 
“Ramada Inn” în Flagstaff, Arizona- primul din seria 
de hoteluri “motors”. În acelaşi an grupul a adoptat 
numele “Ramada”, care tradus din limba spaniolă 
înseamnă “un loc de odihnă la umbră” şi au vândut 
prima franciză. 
De atunci Ramada Worldwide este în continuă 
dezvoltare, azi putând regăsi  peste 850 de locaţii 
în 34 de ţări. Astăzi, Ramada Worlwide însemnă 
dedicare  pentru un serviciu ireproșabil de o 
valoare remarcabilă, îmbinat cu o experienţă 
hotelieră la cel mai înalt standard.



Ramada Oradea, 9 Calea Aradului Street
410223 Oradea - Romania

Tel: + 40 359 403 331 Fax: + 40 359 403 334
reservations@ramadaoradea.ro

www.ramadaoradea.ro
www.ramadainternational.com
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