
Petrecere Revelion 2018 - 139€ / adult

Caro Ballroom: meniu internațional & băuturi
Restaurant La Vitrine: meniu festiv & băuturi

Revelionul copiilor 2018 - 35€ / copil

Meniu și petrecere cu animatori
Program cu jocuri pe grupe de vârste

Cazare 4 stele - 45€ / noapte / adult

30 decembrie, 31 decembrie sau 1 ianuarie
Acces gratuit la Club & piscina World Class

Cină 30 decembrie 2017 - 25€ / adult & 15€ / copil Brunch 1 ianuarie 2018 - 35€ / adult & 18€ / copil

Elemente surpriză de pe 5 meridiane. Divertisment și concepte inedite la fiecare oră. 
Distracție și animatori carismatici pentru copii. Relaxare și cadre de poveste în natură.

Un Revelion
cât o Vacanță!



Tarifele includ TVA și toate taxele și sunt calculate per persoană. Rezervările vor fi confirmate doar la achitarea integrală a serviciilor alese. În cazul anulării, sumele nu se restituie.

Oferte Revelion 2018
Indiferent că alegi să începi Noul An în Caro Ballroom sau în Restaurantul La Vitrine, ai la dispoziție:

35€
/ copil 3-12 ani

(fără loc la masă)
139€

/ adult

021 2086196
Informații și detalii

sales@carohotel.ro
Informații și detalii

Cabină foto Foc de artificii Tombolă Parcare gratuită

Animatori și petrecere pentru copilul tău

hotelcaro.ro/revelion-2018

REZERVĂ ONLINE

LOCURI
LIMITATE

Indiferent de serviciile alese, beneficiezi de reduceri suplimentare la pachetul final, plătit integral până la:

BIRDearly
-20%

15 noiembrie 1 decembrie

BIRDsmart
-15%

15 decembrie

BIRDlucky
-10%

Dacă optezi pentru cel puțin 2 servicii suplimentare, îți oferim

10%DISCOUNT
la prețul total

Cină românească
30 decembrie 2017

Cazare 4 stele
30 decembrie 2017

Cazare 4 stele
31 decembrie 2017

Cazare 4 stele
1 ianuarie 2017

Brunch
1 ianuarie 2018

http://www.hotelcaro.ro/revelion-2018
http://www.hotelcaro.ro/revelion-2018
tel:0212086196
mailto:sales@carohotel.ro


Revelion în stil cosmopolit și o călătorie prin diferite orașe ale lumii într-o singură 
noapte – doar cu bagajul de mână și întreaga familie sau cu grupul de prieteni. 
Fotografii pentru o viață la “Oglinda magică”, tombolă, surprize ce te poartă într-o 
nouă destinație la fiecare oră și o numărătoare între ani în grădina de lângă lac.

Caro Ballroom

Petrecerea se aprinde - distracție, 
divertisment și noi dorințe în pași de dans 

cu Alex Porro și Teodora Sima, backing 
vocals “Vocea României”. Refrene de pe 5 

meridiane, muzică de pretutindeni!

Meniu festiv

Terină de melci cu jeleu de portocale 

File de Tilapia cu roșie Provencale, orez 
negru și sos Salmoriglio 

Ruladă de curcan, sparanghel, sos 
gorgonzola și seminte de goji marinate

Specialități de carne gătite live

Paste gătite live îmbrăcate în sosuri 
delicioase

Miniprăjituri și tort aniversar

Băuturi

Spirtoase: bourbon, whiskey, vodcă, gin, 
bitter, vermut, cremă de whiskey

Vin alb și rosu “1000 Chipuri” și spumant

Selecție bere draft

Cocktailuri alcoolice și fără alcool

Băuturi răcoritoare și sucuri naturale

Barista station - espresso, cappuccino, latte

LIVE
MUSIC

Alex Porro Band

VEZI MENIUL COMPLET

http://www.hotelcaro.ro/uploads/ballroom.pdf


Eleganță, DJ music, decor vibrant, stilat, cu accente 
turcoaz și atmosferă de lounge. De aici vezi cele mai 
spectaculoase focuri de artificii ale orașului. Pornește 
într-o călătorie fabuloasă, dansează ca și cum nu te-ar 
vedea nimeni, păstrează-ți zâmbetul în fotografii cu 
“Oglinda magică”, participă la tombolă și încarcă-te cu 
energie pentru Noul An.

LA VITRINE
RESTAURANT

Meniu internațional

Gustare "Simfonia mării" cu 7 
specialități

Ruladă de vițel cu hribi și 
sparanghel, sos de trufe negre și 
cartofi gratin Savoyard

File de lup de mare la cuptor în 
sos de vin și roșii cherry, pe pat de 
legume la grătar

Mix de legume, mușchi de vită, 
pulpă de rață la cuptor, coșulet de 
legume și cartofi cu rozmarin la 
cuptor

Cheesecake cu înghețată de 
vanilie

Băuturi

Spirtoase: whiskey, vodcă, gin, 
rom, bitter, vermut, cremă de 
whiskey

Vin alb, roșu & rose Măiastru 
Crama Oprișor și spumant

Băuturi răcoritoare 

Espresso, cappuccino

VEZI MENIUL COMPLET

http://www.hotelcaro.ro/uploads/la-vitrine.pdf


O petrecere fabuloasă cu concepte pentru copii și 
meniuri extrem de delicioase. Supraveghere atentă în 3 
săli spațioase și amenajate special pentru ei. Animatori 
haioși de la Casa Veselă Events și un program de 
distracție cu jocuri care țin cont de vârsta și de gusturile 
fiecărui invitat:

Kids’ Night Out
Meniu

Chifteluțe 
“care-se-văd-doar-la-microscop”

Ficăței pui în mantie de bacon 
“plini-de-năzđrăvănii”

Paste cu sos de roșii 
“prietenoase-și-dibace”

Pachețele Primavera 
“puse-pe-șotii”

Mini prăjituri 
“cu-mult-chef-de-joacă”

VEZI MENIUL COMPLET

Carnavalul distracției
3-6 ani

Karaoke, show de tobe și emoticoane vesele
10-12 ani

Supereroii în acțiune
7-9 ani

35€
/copil 3-12 ani

(fără loc la masă)

http://www.hotelcaro.ro/uploads/kids.pdf


Alege minim 2 pentru

Ca să ai tabloul complet al unui Revelion cât o Vacanță 
pe domeniul Caro, adaugă: o cină românească pe 30 

decembrie, confortul de 4 stele și un brunch savuros pe 
1 Ianuarie. Totul alături de familie și copii sau prieteni!

Cadourile de Anul Nou vin înaintea 
petrecerii. Uită de griji și dă startul 
vacanței!

*Ofertă valabilă pentru 30 decembrie 2017

Cină românească
25€ / adult & 15€ / copil

Vacanța continuă și după Revelion - cu 
mici bucurii care îți încântă simțurile și 

răsfăț în familie.

*Ofertă valabilă pentru 1 ianuarie 2018

Brunch
35€ / adult & 18€ / copil

Relaxare și acces gratuit la Club & piscina World Class. Alege una, două sau trei 
nopți de cazare la Hotel Caro. Bine de știut:

Cameră de 4 stele
45€ / noapte / adult

Pat suplimentar - 15€ / persoană (în limita disponibilității)
Gratuit pentru copiii cu vârsta până în 12 ani (fără pat suplimentar) 
Cazarea copiilor se face în aceeași cameră cu părinții
Supliment de cameră single - 19€ (un adult sau un adult cu un copil)

*Ofertă valabilă pentru 30 decembrie 2017, 31 decembrie 2017 și 1 ianuarie 2018

10%DISCOUNT
la prețul total


