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HOTEL DU AREA 2*

Hotelul dispune de o sală de training iar oaspeţii pot beneficia de săli de conferinţa de diverse
capacităţi dotate cu echipamente moderne în cadrul Centrului de Afaceri Dunărea, situat în interiorul
complexului hotelier Dunărea. Centrul de Afaceri Dunărea pune la dispoziţia oaspeţilor săli de capacităţi
diferite pentru organizarea de întâlniri/tratative de afaceri, sesiuni de training, recepţii, diverse evenimente
festive.
Pentru orice tip de eveniment de firmă, clienţii vor beneficia de experienţa unei echipe de profesionişti care va
acorda clienţilor consultanţă pentru identificarea formulei optime de organizare a evenimentului de firmă si se
va ocupa de toate aspectele pe care le implică o astfel de acţiune: recomandarea şi punerea la dispoziţie a sălii
de conferinţe potrivită pentru eveniment, cazarea şi asigurarea serviciilor de masă pentru invitaţi, servicii de
catering pe perioada derulării manifestării, servicii de masă deosebite, relaxare şi divertisment în restaurantele şi
clubul nostru şi chiar planificarea unor excursii şi circuite prin Agenţia de Turism Galtour.

În cadrul Centrului de Afaceri Dunărea situat în interiorul Complexului hotelier Dunărea, clienţii beneficiază
de:
• Săli de training cu capacităţi de 10-20 persoane, dotate cu echipament modern;
• Săli de tratative, cu capacităţi de 40-60 de persoane, dotate cu echipament modern;
• Sală multifuncţională Club Andy’s, cu capacitate de 150 de persoane, care poate găzdui diverse tipuri
de evenimente corporate: recepţii, cocktailuri, conferinţe, lansări, aniversări de firma, etc.

Indiferent de eveniment, servicii suplimentare sunt oferite clienţilor de către un personal calificat:
- copiere, imprimare, tehnoredactare;
- transmitere/preluare email;
- scanare şi prelucrare imagini; asistenţă tehnică pe durata evenimentului.
De asemenea, clienţii au posibilitatea să beneficize de excursii, circuite, servicii de ticketing si multe alte
servicii turistice, prin intermediul Agenţiei de Turism Galtour.
Serviciile de masă sunt oferite în Restaurantul Rapsodia care
invită clienţii să savureze cu preparate specifice bucătăriei tradiţionale
româneşti într-un cadru intim şi primitor.
Având o capacitate de 50 de persoane, Restaurantul Rapsodia este locul
ideal pentru a mânca bucate româneşti delicioase la preţuri avantajoase.
În perioada anotimpului cald, oaspeţii se pot relaxa pe o terasă cochetă.
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Hotelul Dunărea işi întâmpină clienţii cu o ofertă variată de cazare, la preţuri competitive, la dispoziţia
clienţilor fiind un număr de 84 de camere dintre care: 21 de camere single, 45 de camere duble, 3 camere triple,
9 camere cu pat matrimonial, 3 garsoniere, 3 apartamente.
Camerele dispun de televizor color cu cablu, telefon cu acces la liniile naţionale şi internaţionale,
frigider (opţional), grup sanitar propriu şi încălzire centrală proprie.

Camera
Cameră cu un loc
Cameră cu două locuri
Cameră dublă în regim single
Cameră cu pat matrimonial pentru o persoană
Cameră cu pat matrimonial pentru două persoane
Garsonieră
Apartament

RO /ZI
122
164
142
142
164
164
234

Tarifele includ mic dejun (bufet suedez) şi TVA. u este inclusă taxa locală.
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HOTEL GALATI 3*

Hotelul dispune de o sală de tratative iar oaspeţii pot beneficia de săli de conferinţă de diverse
capacităţi dotate cu echipamente moderne în cadrul Centrului de Afaceri Dunărea, situat în interiorul
complexului hotelier Dunărea. Centrul de Conferinte este situat la etajul 9 al hotelului. Aici va stă la dispoziţie
sala multifuncţională Panoramic (capacitate 120 locuri), ideală pentru organizarea cu succes a conferinţelor,
recepţiilor, trainingurilor, dar şi a petrecerilor private.
Pentru orice tip de eveniment de firmă, clienţii vor beneficia de experienţa unei echipe de profesionişti care va
acorda clienţilor consultanţă pentru identificarea formulei optime de organizare a evenimentului business şi se
va ocupa de toate aspectele pe care le implică o astfel de acţiune:
• recomandarea şi punerea la dispoziţie a sălii de conferinţe potrivită pentru eveniment,
• cazarea şi asigurarea serviciilor de masă pentru invitaţi
• servicii de catering pe perioada derulării manifestării,
• servicii de masă deosebite
• relaxare şi divertisment în restaurantele şi clubul nostru şi chiar planificarea unor excursii şi circuite
prin Agentia de Turism Galtour

Clienţii beneficiazţă de săli de conferinţă atât în cadrul Hotelului Galaţi cât şi în cadrul Centrului de Afaceri
Dunărea - Business Center situat vis-à-vis de Complexul Hotelier Galaţi.

Restaurantul Blue Sun
Hotelul Galaţi îşi invită oaspeţii în Restaurantul Blue Sun, locaţie
care vă primeşte într-o atmosferă rafinată şi confortabilă şi vă propune
meniuri şi deserturi din bucătăria internaţională.
Restaurantul Blue Sun este ideal pentru dejunuri de afaceri, cine romantice,
evenimente corporate sau private.
Atât Restaurantul Blue Sun cât şi Salonul Panoramic (situat la etajul IX al hotelului Galaţi) oferă servicii
deosebite pentru organizarea evenimentelor de familie - nunţi, botezuri, aniversări adulţi şi copii - în acest an
fiind propuse clienţilor servicii inedite pentru derularea acestor momente speciale.
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Hotelul Galaţi oferă oaspeţilor 41 de camere duble, 19 camere cu pat matrimonial şi 6 apartamente.
Camerele sunt spaţioase, primitoare, unitatea cromatică şi mobilierul modern generând o atmosferă relaxantă,
ideală pentru confortul deosebit al turiştilor.
Toate tipurile de camere sunt dotate cu: televizor, televiziune prin satelit, minibar, telefon cu acces
direct la liniile naţionale şi internaţionale, aer condiţionat, încălzire centrală proprie.

Tarife
Camera
Dublă / Matrimonială (regim single)
Dublă / Matrimonială
Apartament

RO /
ZI
197
219
354

Tarifele includ mic dejun (bufet suedez) şi TVA. u este inclusă taxa locală.
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