Evenimente Private

Echipa hotelului Ramada Bucharest Parc vă este alături cu ocazia celui mai important
eveniment din viața dumneavoastră. Suntem pregătiți întotdeauna să răspundem cu
promptitudine solicitărilor dumneavoastră, cu servicii de înaltă ținută, pentru a veni în
întâmpinarea celor mai exigente așteptări.

Hotelul nostru întrunește condiţiile ideale pentru organizarea evenimentelor festive perfecte, cu
5 saloane moderne și elegante, ce pot acomoda până la 260 de invitați și o grădină ce
găzduiește o frumoasă terasă care se poate transforma într-un cadru perfect pentru a imortaliza
momentele unice ale evenimentului.

Echipa hotelului este la dispoziția dumneavoastră pentru orice solicitare venită în sprijinul unei
bune organizări și pentru a vă oferi momente speciale.

Pentru o oferta detaliata va rugam contactati Departamentul de Banqueting la email-ul
events@ramadabucharestparc.ro
sau la numarul de telefon 021 5492 500 .

&nbsp;Descarca catalogul nunti 2018.

&nbsp;Descarca catalogul de botezuri 2018.

Salon Europa
Cu un design modern, salonul Europe oferă lumină naturală datorită pereților săi din sticlă, fiind
o locație ideală pentru evenimente de până la 80 de persoane. Bucurați-vă de serviciile echipei
noastre de profesioniști și de o varietate de opțiuni și pachete pregătite special pentru a avea o
experiență excepțională!

{gallery}salon-europe:210:140:0:0{/gallery}

1/3

Evenimente Private

Salon Jasmine
Situat în complexul nostru, Salonul Jasmine oferă o atmosferă primitoare și este locul ideal
pentru evenimente festive de până la 100 de persoane. Salonul oferă vedere la piscina
exterioară a Clubului Vitality, acces direct din holul hotelului și facilități pentru evenimente
speciale, cu serviciu tip bufet.
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Salon La Parc
Cu o arhitectură care combină stilul modern cu influențe tradiționale românești, salonul La Parc
are o suprafață de 300 de metri pătrați. Situat într-o oază de verdeață, terasa și salonul se
deschid spre grădină, oferind posibilitatea de a organiza ceremonii religioase, în aer liber.
Restaurantul La Parc poate găzdui evenimente de până la 300 de persoane.
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Salon Mincu
Cu o suprafață de 210 metri pătrați, dotat cu parchet și décor special, Salonul Mincu poate
găzdui evenimente festive speciale de până la 100 de persoane. Salonul dispune de un hol
pentru a primi oaspeții, acces separat dinMexterior și locuri de parcare exclusiv pentru miri și
oaspeți.
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Salon Terra Grand Ballroom
Căutați salonul perfect pentru evenimentul dumneavoastră? Conceput pentru evenimente
rafinate și elegante, Terra Grand Ballroom are o înălțime de aproximativ 6 metri, un total de 300
de metri pătrați și poate găzdui evenimente festive de până la 220 de persoane. Terra Grand
Ballroom dispune de un hol pentru primirea oaspeților, proiecție foto-video, spectru de culori
pentru un decor unic, ring de dans și deschidere la piscina în aer liber a Clubului Vitality.
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