
Va invitam sa petreceti un sejur minunat 

la trecerea dintre ani, intr-un cadru de vis, 

cu mancare excelenta, cina festiva, 

formatie live, foc de artificii, 

si multe alte surprize! 

30 decembrie 2017 – 02 ianuarie 2018 

    





PACHET REVELION  
(30 decembrie 2017 – 02 ianuarie 2018) 

TIP CAMERA EURO, PACHET/PERSOANA/SEJUR 

Camera Confort 
SGL 585 

DBL 375 

Camera Executive cu pat matrimonial si 
canapea 

SGL 636 

DBL 405 

Apartament cu living si dormitor 
SGL 690 

DBL 439 

Supliment camera Executive / Apartament, 
regim DBL   

220 

Copil 4-12 ani, loc suplimentar in camera cu 
parintii   

165 

  

 
 

                  EURO, EXTRA PACHET/ZI 

Cazare cu demipensiune(mic dejun, cina)   
75 

Primul copil cu vârsta de până la 3 ani are GRATUITATE la 
cazare (cu doi adulți în cameră) și mese. Pentru cel de-al 
doilea copil cu vârsta până la 3 ani, în cameră cu doi 
adulți, tariful este de 165 EUR/pachet/sejur 



 
 
 
 

Sambata 30.12.2017 
 
15.00 : Check-in 

 
19.00 : Cină Barbeque de întâmpinare,  
              foc de tabără, băutură locală aperitiv 
 
22:00 : Petrecere tematica surpriza, ca sa ne  
intram in ritm pentru noaptea de Revelion. 
 

 

 
 
Duminica  31.12..2017 
 
08.30 - 10.30: Mic dejun 
 
13.30 - 15.30:  Prânz 
 
20:00-00:00: Revelionul Juniorilor: programe de animatie 
pentru copii (jocuri interactive, concursuri, coregrafii pe 
colaje, modelaj de baloane, facepainting  etc.) organizat in 
sala Forum, vila Aqvila. 
 
21.00 – 06-00:  Cină festivă de Revelion 
Pachet muzică live + Dj Party, jocuri de lumini 
 

Luni  01.01.2018 
8:00 - 12:00: Programe de animatie pentru copii 
Copiii se joaca,parintii se odihnesc! 
11.00 – 15.30: Brunch 
19.30:   Cină & Petrecere cu DJ;  
              Concurs Karaoke; 

Marti  02.01.2017 
09.00 - 11.00: Mic Dejun 
 
12.00: Check-out 
 
 

               
PROGRAM 

 

Aqvila Club**** își rezervă dreptul de a aduce modificări la programul de entertainment fără a fi percepute penalități 



SERVICII  INCLUSE  ÎN  PACHET 

Toate mesele sunt servite în regim bufet suedez “all you can eat”, meniu bazat în mare proporție pe ingrediente BIO 

3 nopți de cazare cu pensiune completă 

Cină festivă Revelion 

Open bar nelimitat în seara de Revelion 

Bautură alcoolică locală – aperitiv & pâine caldă de casă la fiecare cină 

Time4Cookies  - bufet, selecții prăjituri de casă, marca Aqvila Club****, pe toată perioada 

sejurului 

Selecțiuni meniu 

Selecții brânzeturi locale 

Selecții salate 

Berbecut fezandat in sosuri nobile la protap 

Formula Gladiator: rață cu bere neagră, cocoș în sos de vin, coaste marinate pe pat de 

legume si multe alte suprprize culinare delicioase 

 



REVELIONUL JUNIORILOR 

  Si cei mici sarbatoresc de revelion, la Aqvila 

Club****!        

Cele mai bune servicii și spectacole de animatori 

veseli, coregrafii, modelaj de baloane, facepainting, 

confetti, baloane și bomboane, mașină de balonașe 

de săpun și personajele de poveste, totul la 

dispozitia celor mici pentru a-i face fericiti. 



Facilități Aqvila Club**** Rucăr 

 

• 50 de locuri de parcare 

• Wi-fi în tot complexul 

• Acces sala de jocuri de societate (organizăm campionate pe echipe, cu premii surpriză pentru 

câștigători). Participare gratuită: tenis de masă, dartz, remi, table, șah, wist etc 

 

 

 



Ce puteti face la Aqvila Club****? 

Va sugeram sa vizitati: 

• Schitul Dragoslavele – la numai 5 km de Rucăr, în comuna Dragoslavele, 9’   

• Cheile Dâmbovicioarei  - 10 km de Rucăr, 17’ 

• Peștera Dâmbovicioara – 11 km de Rucăr, pe culoarul Rucăr-Bran, 18’ 

• Mausoleul Mateiaș – 12 km de Rucăr (dinspre Câmpulung), pe drumul european E574 (DN 73), pe 
Dealul Mateiaș, 14’  

• Casa Memorială George Topârceanu – 17 km de Rucăr, 20’  

• Mănăstirea Nămăiești – 18 km de Rucăr, 22’  

• Cetatea Râșnov – 48 km de Rucăr, 1 h  

• Castelul Bran  - 34 km de Rucăr, 44’  







Ce puteti face la Aqvila Club****? 

• Sunteti iubitori de 

sporturi si va place sa fiti 

permanent in 

competitie? 

 

• Va oferim acces la sala de 

sport moderna si 

multifunctionala din 

Rucăr: teren de fotbal, 

baschet, handbal, volei, 

tenis  (cu rezervare in 

prealabil,grup min.10 

pers, tarif de 150 lei/h) 

 



Ce puteti face la Aqvila Club****? 

Daca sunteti pasionati de schi, aveti Poiana Brasov la o 
ora distanta si Sinaia, o ora si jumatate. 
 
La cerere, putem inchiria microbuz de 19 persoane. 
 
Program: Plecare:08:00 
                   Sosire: 18:00 
 
* informatii la receptie 



Distractie garantata si 
momente memorabile la 

SHOOT PARTY- 5 ore 
Printuri/fotografii  

nelimitate 
Peste 70 de accesorii 

amuzante(jobene, masti, 
ochelari, etc) 

Fotografiile  vor avea  pe 
spate magnet, 

transformandu-se in 
amintiri  palpabile 

 
 
 





Petrece frumos la 
început de an si iti va 
merge bine tot anul! La 
mulţi ani 2018! 


