Fii alături de RO-Wine 2022
19 si 20 martie
RO-Wine l The International Wine Festival of Romania, Cluj-Napoca

Hotel Platinia
Partener Oficial

RO-Wine
Va invitam in perioada 18 – 21 Martie sa ne treceti pragul pentru o experienta unica,
alaturi de International Wine Festival of Romania.
Ne bucuram sa va oferim tarife preferentiale la cazare si un discount de 10% in
restaurantele noastre Amagusto – cucina italiana si Sakura – asian cuisine.
One Bedroom Executive Suite – 115 Euro / noapte / single
One Bedroom Executive Suite – 130 Euro / noapte / double
Family Suite – 195 Euro / noapte / single
Corner Suite – 215 Euro / noapte / single

Situat în apropierea stadionului Cluj Arena, a
Sălii Polivalente și a celor mai importante obiective
turistice din Cluj-Napoca, Hotelul Platinia, cel
mai nou hotel de 5 stele din Transilvania vă pune la
dispoziție 121 spații de cazare, Conference Hall o
locație ideală pentru evenimente și conferințe
precum și două restaurante cu specific internațional.
Restaurantul Amagusto care aduce bucătăria
italiană în centrul Clujului! Sakura - o călătorie
gastronomică până în îndepărtata Asia.

RESTAURANT AMAGUSTO - aduce Italia în
centrul Clujului, oferind o experiența autentic
italiană. Ne întâmpinăm oaspeții într-un cadru
intim și elegant, potrivit pentru evenimente
diversificate, de la mese de afaceri până la
evenimente private.

Restaurantul SAKURA - împărtășește oaspeților
noștri secretele unora dintre cele mai sănătoase și
pline de arome bucătării asiatice: japoneză,
filipineză, thailandeză, chineză, coreană și
indiană.Pregătim zilnic, la vedere, în bucătăria
semideschisă și la sushi bar, folosind cele mai
proaspete ingrediente, o mare varietate de preparate
calde din bucătăriile asiatice.

EXECUTIVE SUITE
Cu o suprafață de 55 metri pătrați, Executive Suite beneficiază de dotări luxury, cu accent pe confortul oferit de dormitor, precum și
o zonă de living spațioasă cu birou de lucru accesorizat complet.

Facilități incluse:
Nesspreso și fierbător pentru ceai, seif, umbrele, saltele Serta, topper pentru un confort sporit, cosmetice hoteliere din gama Bvlgari,
încălzire în pardoseală, balcon propriu, doua smart TV HD.

CORNER SUITE
Cu o suprafață de 75 metri pătrați, Corner Suite beneficiază de dotări luxury, cu accent pe confortul oferit de dormitor, precum și o zonă de
living spațioasă cu birou de lucru accesorizat complet,baie dotata cu cada freestanding, toaletă secundară și balcon.

Facilități incluse:
Nesspreso și fierbător pentru ceai, seif, umbrele, saltele Serta, topper pentru un confort sporit, cosmetice hoteliere din gama Bvlgari,
încălzire în pardoseală, balcon propriu, doua smart TV HD, dressing spațios, cu masă și fier de călcat.

FAMILY SUITE
Cu o suprafață de 68 metri pătrați, Family Suite pune la dispoziția oaspeților living room & chicinetă, dormitor, birou, baie, toaletă secundară
și balcon.

Facilități incluse:
Nesspreso și fierbător pentru ceai, seif, umbrele, saltele Serta, topper pentru un confort sporit, cosmetice hoteliere din gama Bvlgari, încălzire
în pardoseală, balcon propriu, doua smart TV HD, dressing spațios, cu masă și fier de călcat,chicinetă dotată plită cu inducție, cuptor cu
microunde, frigider, veselă.

PRESIDENTIAL
SUITE

Cu o suprafață de 150 metri pătrați, Presidential Suite beneficiază de dotări luxury, cu accent pe confortul oferit de dormitor, precum și o zonă
de living spațioasă cu birou de lucru accesorizat complet. Iar terasa panoramică oferă o vedere unică asupra orașului.

Facilități incluse:
Nesspreso și fierbător pentru ceai, seif, umbrele, saltele Serta, topper pentru un confort sporit, încălzire în pardoseală, balcon propriu, doua
smart TV HD, dressing spațios, cu masă și fier de călcat,steam shower, cadă, cosmetice hoteliere din gama Bvlgari, balcon și terasă
panoramic. Presidential Suite are 2 balcoane și o terasă, ideale atât pentru fumători, precum și pentru cei care doresc să admire orașul.

PENTHOUSE
Penthouse-ul ocupă etajul 11 al Hotelului Platinia din Cluj-Napoca și include un living grandios, 2 dormitoare, 3 băi și o terasă
panoramică.

Facilități incluse:
Living grandios, compus dintr-o zonă de sitting area și o zonă de dining area, fiecare cu smart TV propriu și 4 accese pe terasa
panoramică,doua dormitoare spațioase, doua băi și o toaletă secundară. Fiecare dormitor are propria baie, dotată cu steam
shower, cadă, jacuzzi panoramic. Terasă panoramică, cu o vedere deosebită asupra întregului ora. Încălzire în pardoseală.
Seif. Trei minibaruri. Bucătărie. Dressing-uri

Vă așteptăm cu drag,
Echipa Platinia
Calea Manastur 2-6, Cluj-Napoca
welcome@hotelplatinia.ro
+4 0364 431 200

