Hotel Rina Vista cu 106 camere in Poiana Brasov
Cod produs: 29106, proprietar: AMROM CONIMPEX S.R.L.

Hotel in Poiana Brasov
Parte a lanţului hotelier „Rina Hotels”, unitatea Rina Vista din Poiana Brasov este clasificata la 3 stele si dispune de 88 de camere
duble, 17 camere matrimoniale si o suita, toate amenajate cu mult bun-gust si contribuind la atmosfera primitoare a modernului hotel.
Fiecare camera are baie proprie, TV, telefon si minibar, iar spatiile publice ale complexului ofera turistilor facilitati precum seiful
pentru depozitarea lucrurilor de valoare, internet WiFi, ascensor, spalatorie si loc de joaca pentru copii.
Unitatea ofera servicii de organizare de evenimente (private: nunti, botezuri, aniversari, etc.; corporate: team-building, conferinţe,
training, etc.).
Hotelul beneficiaza de 4 sali de conferinte cu capacitate de 120 pers, 70 pers, 30-35 sau 10-15 pers.
In ceea ce priveste restaurantul Rina Vista, acesta dispune de 120 de locuri si este recunoscut pentru preparatele rafinate din
gastronomia romanească si internaţionala, preparate cu pasiune de maestri bucatari de talie mondiala. Ideal pentru organizarea de
evenimente private sau de petreceri de firma, restaurantul se distinge prin calitatea serviciilor și ambientul intotdeauna calduros.
Imobilul este situat pe Str. Valea Sticlariei, FN, Poiana Brașov, Jud. Brasov. Proprietatea este compusa din Hotel de tip S+P+5E cu o
suprafata construita la sol de 2.840 mp si o suprafata utila de 6.240 mp.
Imobilul a fost pus in folosinta in perioada 1976, reparat și re-amenajat in 2008.
Cladirea este dotata cu doua lifturi pentru circulatia pe verticala. Pe suprafata terenului sunt prezente toate tipurile de utilitaţi publice
care includ energie electrica (curent), apa, canalizare, gaze si telefonie.
Aflat foarte aproape de partiile de schi si de traseele montane, hotelul ofera o larga varietate de servicii atat in timpul verii, cat și in
anotimpul rece.

Pret: 2,422,930 EUR (fara TVA)
Specificatii:
An de constructie

1976

Regim de inaltime

S+P+5E

Clasificare (stele)

3

Nr. Camere

106

Suprafata construita (m2)

2840

Suprafata desfasurata (m2)

6240

Suprafata teren (m2)

5914

Capacitate restaurant (locuri)

120

Locuri de parcare

20
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