
3 dormitoare

Lux

Standart superior

Standart

Categoria

Klassik Hotel, Republica Moldova, Chisinau
str. Kogalniceanu, 6, MD-2001.

Tel.: (+373 22) 83-83-88, Fax: (+373 22) 27-61-33
www.klassikhotel.md /  info@klassikhotel.md

Micul dejun – 

este inclus în preț pentru oaspeții noștri

Wi-Fi – 
este gratuit pe tot teritoriul hotelului

Ascensor – 

servește pentru comoditatea șederii

Sala de conferințe – 
pentru întâlniri de afaceri și a altor convorbiri

Parcarea- 

este gratuitã pentru oaspeții noștri

Bazin în aer liber-

pentru o odihnã plãcutã

Saunã – 

este o saunã ruseascã pe lemne și cu mãturi

Salã fitness – 

fii mereu în formã

Restaurant și cafenea – 
orice dorințã se va îndeplini

Grãdinã de varã și terasã – 
fii mai aproape de naturã

Hotelul Klassik este un complex hotelier confortabil, care și-a deschis ușile în anul 
2015, cu suprafață totală 1900 metri patrați. 
Este situat în centrul istoric al Chișinăului, în doi pași de stradă centrală a orașului. 
Hotelul Klassik oferă oaspeților 48 camere de diferite categorii și 3 apartamente.
În prețul șederii sunt incluse: micul dejun (bufet suedez), internetul Wi-Fi, accesul 
la terasă cu bazin, sală de fitness, parcare 24/24.
Pe teritoriul hotelului nostru veți putea să petreceți timpul plăcut, în grădină de 
vară, pe terasă cu pavilion, 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.
Restaurantul hotelului vă va surprinde plăcut cu bucate din bucătăria 
Moldovenească și Europeană.
Puteți să vă relaxați plăcut cu o ceașcă de cafea sau ceai pe terasa de vară din 
apropierea fântânii!
De asemenea puteți organiza negocieri de afaceri în sala de conferințe a hotelului!
Pentru o taxă suplimentară, oaspeții hotelului pot vizita zona de spa, unde se află a 
treia piscină, o saună rusească pe lemne și o saună infraroșu.

SERVICIILE NOASTRE

Preţ, euro/noapte

single double

55 70

70 € 700 €

Demi-lux 75 90

85 100

65 80

80 € 800 €

90 € 900 €

Servicii suplimentare

Sala de conferinţã
(pâna la 45 de persoane)

Ecran, proiector, Flip 
chart, laptop 20 euro/orã

Cafea / pauzã standart 6 euro / persoana

Prânz
Complex
(fãrã alcool) 17 euro / persoanã

Cinã 15 euro / persoanã

Saunã (pâna la 6 persoane) 20 euro/orã       

(Camere)

Preț pe zi
(cel puțin 5 zile)

Preț lunar

(Apartamente)

Complex
(fãrã alcool)

Numărul
de camere 

Categoria Numărul
de camere 

1 dormitor

2 dormitoare

Preţ, euro (fără mic dejun, fără curațenie camerei, pînă la 3 persoane)

Prețul cazãrii include micul dejun (bufet suedez)

Plata se face în lei conform cursului valutar al Bãncii Naţionale a Moldovei la momentul efectuãrii plãţii.
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Micul dejun - 5€.
Curățenie camerei - 5€. Schimbarea lenjeriei de pat - 5€.
Mai mult de 3 persoane: plus 5€ pe persoană pe zi / 150€ luna. 
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