NEW YEAR’S
VIBES AT
CARO HOTEL

N E W

Y E A R ’ S

Simte VIBRAŢIIILE Noului An 2017 împreună cu prietenii şi familia ta!
Pregăteşte-te pentru o noapte de neuitat “aprinsă”
de Alex Porro Band & Ovidiu Anton live!
DJ, artificii, bufet delicios, bar, tombole cu premii şi multe surprize!
Pachetul include:
1 noapte cazare, acces Club&Piscină WorldClass,
petrecerea de Revelion, brunch pe 1 ianuarie

De la 179 Euro / persoană
Achită pâna pe 25 noiembrie şi beneficiază de cel mai bun tarif!

V I B E S

@

C A R O

H O T E L

Vă vom întămpina cu vin fiert şi cozonac proaspăt, o cameră confortabilă
vă aşteaptă apoi pentru relaxare.
Incărcaţi-vă bateriile la WorldClass la spa, la piscină sau la sală şi noi vă putem ajuta sa vă
programaţi şi o sesiune de masaj!
Doriţi o coafură specială la petrecere? Salonul Beautiful Life de pe domeniul Caro vă stă la
dispoziţie cu tarife speciale!
Seara după ora 20.30 începe petrecerea de Revelion, a voastră şi separat a copiilor!
Casa Veselă Events a pregatit pentru fiecare grupă de vârstă distracţie fară limite!
(Animaţie, jocuri, dans, bal mascat, artă, fussball, bowling sau facepainting, sunt doar câteva
exemple din multele surprize ale serii!

„Early bird” 20% 143 euro/persoană

A doua zi, relaxare şi un brunch pentru a începe anul veseli!

Preţul include TVA.

Înainte de plecare destindeţi-vă încă puţin la WorldClass, camera o puteţi elibera târziu!

FESTIVE DINNER

MENIU

DE REVELION

Piept curcan tourquise cu
budincă legume şi sos afine

PACHET DE BĂUTURI

File lup de mare cu choux risotto şi hribi

Soft drinks, natural juices

Muşchi de căprioară cu scoici St. Jacques,
sos de portocale şi legume stir fried

Vin alb şi roşu 1000 Chipuri

Pui la jar cu garnitură de
legume-grill (live carving)

Selecţie spirtoase premium

Paste: spaghete, penne, fusilli şi
3 sosuri alfredo, calabrese (ton), bolognese

Barista station - espresso, cappuccino, latte

Pulpă de porc (live carving) cu sos miere
şi cuişoare, cartofi wedges homemade
şi murături asortate
Mini prăjituri
Tort

Selecţie bere draft
Cocktailuri alcoolice şi nealcoolice
Vin spumant

NEW YEAR’S DAY BRUNCH

BRUNCH 1 IANUARIE
între h11.00 şi h15.00
Mezeluri, brânzeturi, salate, ouă, iaurturi, legume grill, ciuperci sote, peste, gofre, croissant
Ciorbă de cocoş, supă cremă de dovleac
Limbă viţel cu măsline şi praz
Stroganoff de vită
Ficăţei pui cu miere şi legume
Penne arabiatta
Pulpe pui dezosate marinate în sos teryaki
Cartofi cu rozmarin, legume sote, orez şofran
Somon (întreg) posat cu remoulade de apio

DESERT
Tarte Tatin (mere), Tartă fructe de pădure, Cheese cake
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REVELIONUL COPIILOR

Copiii se vor distra şi ei în noaptea dintre ani cum nu au facut-o niciodată până acum !
Cu animaţie şi concepte create special de Casa Veselă Events pentru fiecare grupă de vârstă,
copiii vor petrece o noapte de neuitat în 3 săli amenajate doar pentru ei !
3-6 ani – Animatori, jocuri de grup, baloane, facepainting
7-9 ani – Hawaiian party, bal mascat şi invazia Angry birds
10-12 ani – Street dance, disco party, karaoke şi inegalabilul Pokemon Go
Sănătos şi apetisant, bufetul a fost gândit cu multa grijă de catre echipa noastră
chiar şi pentru cel mai pretenţios dintre copii !

Preţ pachet 23 Euro/copil
Preţul include TVA
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MENIU COPII

Mini şnitele de pui
File de peşte parizian
Aripioare de pui cu susan
Paste cu sos roşii
Chifteluţe
Pacheţele primavară
Rulou de ficăței cu bacon
Pate de pui homemade
Platouri cu şuncă, caşcaval, brânzeturi, roşii,
castraveţi, bastonaşe de morcov
Cartofi la cuptor, orez cu legume
Mini prăjituri

ALEX

NEW YEAR’S VIBE@ CARO HOTEL

PORRO
BAND
and

ALEX PORRO&BAND LIVE ON STAGE

Înfiinţată în 2014, Alex Porro & Band a concertat în cele mai reprezentative cluburi de live
din ţară, dar mai ales din București, câștigând un renume impresionant
într-un timp foarte scurt, în special după participarea soliștilor
Alex Porro și Teodora Sima (artist Mango Records), ca backing vocals în trupa
care acompaniază toți concurenții din
galele live ale show-ului TV „Vocea României.”

Teodora Sima

7
LIGHT YOUR NIGHT
BY LA VITRINE

Happy new year!
w w w. l av i t r i n e. ro

NEW YEAR’S EVE

FESTIVE DINNER

MENIU

DE REVELION

LIGHT YOUR NIGHT BY LA VITRINE

Petreceţi noaptea dintre ani alături de cei dragi într-un decor intim şi elegant pe malul Lacului Tei !
Muzica mixată de DJ vă va ridica de pe scaun, veţi avea la dispoziţie un bar cu băuturi fine şi
variate, iar Bucătarul Secret vă va răsfăţa cu un meniu rafinat !
Artificiile noastre la miezul nopţii sunt cele mai frumoase !

Preţ pachet 115 Euro/persoană
Preţul include TVA

Gustare Finesse
Prosciutto di Parma cu parmezan
Piept de raţă afumat
Salată midinette
Mini salată caprese
Pate de foie gras napat pe pat de kiwi
Canapea de castravete cu cremă gorgonzola
Rulouri de bresaola cu cremă de brânză Philadelphia
Mixt pescăresc
File de somon la cuptor cu sos gorgonzola , broccoli
şi muguri de pin
File de lup de mare la grătar
Legume la grătar

BĂUTURI ALCOOLICE
Whisky Chivas 12 YO
Gin Beefeater's
Bitter Campari
Aperol
Cremă whisky Bailey's
Rom Bacardi
Vodka Finlandia
Vin alb: Sunt - Riesling italian
Vin roşu: Divine dei Gratia cabernet

Ruladă de curcan cu piure de castane şi
măr copt
Muşchi de vită Wellington cu fasole verde învelită în
bacon caramelizat, cartofi savoyard
Salată de ardei copti

Spumant: Asti Martini

Platou de brânzeturi cu fructe

Espresso , cappuccino

Tort de ciocolată cu îngheţată asortată

Soft drinks
Apă minerală / plată 0,75 l
Gama Pepsi 0,25 l

T A R I F E T E R M E N I Ş I C O N D I Ţ II
New Year's Vibes@Caro Hotel

TERMENI ŞI CONDIŢII

01

Cina festivă

135 euro

02

Pachet Cina + Cazare + Brunch

179 euro

03

Tarif Early Bird pachet - 20%

143 euro

04

Tarif Early Bird doar cina

- 20%

108 euro

Toate tarifele includ TVA şi sunt calculate per
persoană.
Rezervările se confirmă doar în cazul în care
suma este plătită în totalitate în avans.
Cazarea copiilor se face în aceeaşi cameră cu
părinţii şi este gratuită până la 12 ani.

Light your Night by La Vitrine
01

Cina festivă

115 euro

În cazul anulărilor sumele nu se restituie.

02

Pachet Cina + Cazare + Brunch

159 euro

Cazarea inclusă în pachet este la categoria de 3*

03

Pachet Early Bird

04

Early Bird Cina festivă

- 20%
- 20%

127 euro
92 euro

Petrecere copii

02

Tarif Early Bird -

20%

23 euro

Supliment la camera
Executive 4* - 16 Euro / persoană.

18 euro

Parcarea este oferită gratuit.
Achită până pe 25 noiembrie
şi beneficiază de cel mai bun tarif
cu o reducere de 20%.

BRUNCH 1 ianuarie
01

Brunch

Suplimentul pentru camera single (sau 1 adult cu
1 copil) este în valoare de 16 Euro/cameră.
Supliment la camera
Business Standard 4* - 8 Euro / persoană.

Kids Night Out
01

Pat suplimentar 10 Euro/persoană.

32 euro

CAZARE
01

Cazare 3 *

35 euro/persoană

02

Cazare 4 *

45 euro/ persoană

Rezervări şi opţiuni pachete:
sales@carohotel.ro , Tel: 021 208 61 96

www.carohotel.ro

HOTEL
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Club

Bdul. Barbu Vacărescu, Nr. 164 A, sector 1, Bucureşti
Rezervări şi opţiuni pachete: sales@carohotel.ro Tel: 021 208 61 96

www.carohotel.ro

