TIMISOARA HOTEL****
Situat la 3,3 Km distanta de locul desfasurarii evenimentului
str. Marasesti, nr. 1-3, 300086 Timişoara, Romania

Hotel Timişoara este cel mai mare din oraş, cu 191 de camere şi 18 apartamente. Oaspeţii au avantajul
poziţiei privilegiate, în chiar centrul oraşului. Spaţiile publice ale hotelului adăpostesc o importantă colecţie de artă
românească contemporană. Reamenajat şi renovat recent, Hotel Timişoara se identifică, mai mult ca niciodată, cu
oraşul al cărui nume îl poartă: cosmopolit, conectat, surprinzător şi efervescent.

Tipul camerei
STANDARD SINGLE
STANDARD DOUBLE

Tarif/camera/noapte
90 EURO
100 EURO

Tarifele includ mic dejun si TVA.

Pentru rezervӑri vӑ rugӑm sӑ trimiteţi solicitӑrile dumneavoastrӑ la adresa de email:
cazari@medevents.ro sau sӑ ne contactaţi la numӑrul de telefon +40 799 791 179

PERLA HOTEL****
PERLA HOTEL *** Business
Situat la 1,2 Km de locul desfasurarii evenimentului
Str. Protopop George Dragomir, Nr. 9,Timişoara, Romania

Hotel Perla****/Perla***Business este situat central, la doar 1 km de Piata Unirii. Oferă facilităţi
ultramoderne, camere confortabile bine dotate şi servicii impecabile, cu un personal dedicat şi prietenos.
Complexul găzduieşte o piscină în aer liber deschisă în funcţie de sezon şi o saună cu o sală de sport. Accesul
la internet Wi-Fi este disponibil gratuit în întreaga proprietate.
Toate spaţiile de cazare au baie private, sunt dotate cu aer condiţionat, minibar şi TV cu ecran plat.

Tipul camerei
STANDARD SINGLE****
STANDARD DOUBLE****
STANDARD SINGLE*** Business
STANDARD DOUBLE*** Business

Tarif/camera/noapte
75 EURO
85 EURO
70 EURO
75 EURO

Tarifele includ mic dejun si TVA.

Pentru rezervӑri vӑ rugӑm sӑ trimiteţi solicitӑrile dumneavoastrӑ la adresa de email:
cazari@medevents.ro sau sӑ ne contactaţi la numӑrul de telefon +40 799 791 179

HOTEL CONTINENTAL****
Situat la 1,6 Km de locul desfasurarii evenimentului
Str. Revolutiei 1989, no. 2A,Timişoara, Romania

Hotel CONTINENTAL**** este situat central, în inima oraşului Timişoara, lângă Parcul Civic, la doar câteva minute
de mers pe jos de Piaţa Unirii şi de Bastion. Piscina în aer liber şi terasa au vedere la Parcul Civic. Printre alte facilităţi
se numără o piscină interioară cu bar, o saună şi căzi cu hidromasaj. Centrul de fitness de 1000 m² oferă facilităţi
moderne şi săli de aerobic.
Având o experiență bogată în domeniu, hotelul oferă servicii la cele mai înalte standarde de calitate, acordând
atenţie fiecărui detaliu. Utilităţile moderne, confortul oferit de cele 164 de camere şi preparatele delicioase sunt
doar câteva dintre beneficiile de care vă veţi bucura la hotel.

Tipul camerei
STANDARD SINGLE****
STANDARD DOUBLE****

Tarif/camera/noapte
92 EURO
104 EURO

Tarifele includ mic dejun si TVA.

Pentru rezervӑri vӑ rugӑm sӑ trimiteţi solicitӑrile dumneavoastrӑ la adresa de email:
cazari@medevents.ro sau sӑ ne contactaţi la numӑrul de telefon +40 799 791 179

CHECK INN HOTEL***
Situat la 800 m de locul desfasurarii evenimentului
Str. Miorita , Nr. 11-13, 300553 Timişoara, Romania

Hotel Check Inn este situat intr-o zona centrala si plina de viata a orasului. Se gaseste la doar cateva minute
de cele mai fascinante puncte turistice si cele mai active centre culturale, in inima campusului universitar cu acces
facil in orice punct al orasului.
Cu o arhitectura simpla si moderna, alaturi de servicii moderne, hotelul Check Inn doreste sa surprinda placut orice
vizitator al orasului punandu-va la dispozitie camere utilate cu mult bun-gust, decorate cu lucrari de arta originale si
dotate cu tot ce este nevoie pentru o sedere cat mai placuta si comoda.

Tipul camerei
STANDARD TWIN IN SINGLE USE
STANDARD TWIN
SUPERIOR DOUBLE IN SINGLE USE
SUPERIOR DOUBLE

Tarif/camera/noapte
55 EURO
60 EURO
60 EURO
65 EURO

Tarifele includ mic dejun si TVA.

Pentru rezervӑri vӑ rugӑm sӑ trimiteţi solicitӑrile dumneavoastrӑ la adresa de email:
cazari@medevents.ro sau sӑ ne contactaţi la numӑrul de telefon +40 799 791 179

LIDO HOTEL****
Situat la 1,6 Km de locul desfasurarii evenimentului
Str. Iosif Bulbuca, nr.18-20, 300736 Timişoara, Romania

HOTEL LIDO ofera cazare moderna si confortabila în apropierea centrului orasului Timisoara (15 min de mers pe jos)
Hotelul ofera 60 de camere dotate cu LED TV avand o capacitate de cazare de 144 de paturi. Avem camere single,
duble,apartamente junior,suite familiare precum si apartamente DELUXE. Una din camere este complet echipata
pentru persoanele cu dizabilitati.
Fiecare camera dispune de conexiune la internet, WiFi, LED TV, un minibar, un seif si aer conditionat.

Tipul camerei
STANDARD SINGLE
STANDARD DOUBLE

Tarif/camera/noapte
85 EURO
90 EURO

Tarifele includ mic dejun si TVA.

Pentru rezervӑri vӑ rugӑm sӑ trimiteţi solicitӑrile dumneavoastrӑ la adresa de email:
cazari@medevents.ro sau sӑ ne contactaţi la numӑrul de telefon +40 799 791 179

