CAMERA STANDART

Single – 49€

Double - 63€

STANDART SUPERIOR

Single - 59€

Double - 73€

Un pat (7 camere)
Două paturi (1 camera)

Un pat (20 camere)
Două paturi separate (6 camere)
Un pat + canapea (6 camere)

Camere pentru nefumători

Camere pentru nefumători

SEMILUX

LUX / APARTAMENTE

Single - 69€

Double - 83€

Lux Single - 79€

Lux Double - 93€

Apartamente
Single - 89€

Apartamente
Double - 103€

Un pat + canapea (5 camere)

Lux: Un pat (3 camere)
Apartamente: Un pat + canapea (2 camere)

Camere pentru nefumători

Camere pentru nefumători

SERVICII
Micul dejun – este inclus în preț pentru
oaspeții noștri

Bazin în aer liber-pentru o odihnă plăcută

Wi-Fi este gratuit pe tot teritoriul hotelului

Saună rusească pe lemne și cu mături

Ascensor – servește pentru comoditatea șederii

Sală fitness – fii totdeaună în formă

Sala de conferințe – pentru întâlniri de afaceri

Restaurant și cafenea – orice dorință se va
împleni

Parcare gratuită pentru oaspeții noștri

Grădină de vară și terasă – fii mai aproape de
natură

Hotelul Klassik este un complex hotelier confortabil, care și-a deschis ușile în anul 2011, cu suprafață totală 1500 metri
patrați. Este situat în centrul istoric al Chișinăului, în doi pași de stradă centrală a orașului.
Hotelul Klassik oferă oaspeților 50 camere de diferite categorii și pentru orice gust.
În prețul șederii sunt incluse: micul dejun (bufet suedez), internetul Wi-Fi, accesul la terasă cu bazin, sală de
conferințe, parcare 24/24, la solicitarea Dumnevoastra putem organiza o întâmpinare gratuita la aeroport.
Deasemenea oaspeții hotelului vor avea posibilitatea să viziteze restaurantul nostru luxos și terasă cu o bucătărie
moldovenească și europeană adevărată, precum și a face o vizită la baie rusească pe lemne, cu bazin.
Pe teritoriul hotelului nostru, în grădină de vară, pe terasă cu pavilion, veți putea să petreceți timpul plăcut, precum și
să luați băi de soare la bazin.
Ascensorul hotelului vă va duce la etajul 5, locul, unde se află încă un bazin în aer liber cu șezlonguri, și de unde se
deschide o privelește minunată a orașului.

Klassik Hotel, Republica Moldova, Chișinău
str. M. Kogalniceanu 6, MD-2001.
Tel.: (+373 22) 83-83-88, Fax: (+373 22) 27-61-33
www.klassikhotel.md, info@klassikhotel.md

