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Informaţii Generale 
 

 

Prezentare generală 

 

Hotel 3 stele, hotelul Topaz vă stă la dispoziţie cu servicii la cele mai înalte 

standarde internaţionale de calitate.  Hotelul a fost afiliat timp de 8 ani unuia 

dintre cele mai mari lanturi hoteliere din lume – Best Western. 

 

Cu o vastă experienţă de peste 20 ani în organizarea de conferinţe şi banchete, 

hotelul vă sprijină în susţinerea cu succes a evenimentelor pe care le doriţi. 

  

Locaţie � 5 minute de mers cu maşina de centrul istoric şi comercial al oraşului, 
teatru şi operă 

 � 10 minute de mers cu maşina de muzee, universităţi, Grădina Botanică, 
parcul central şi marile centre sportive şi de întreţinere corporală 

 � 4 km de gara Cluj Napoca şi staţiile terminale de autobus 

 � 8 km de Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca (CLJ) 

  

Camere 44 de camere (90 de locuri) structurate astfel: 

 � 8 junior-suite � 4 apartamente 

 

� 32 de camere moderne şi elegante, dotate cu aer condiţionat, TV 
cablu, telefon internaţional, data port pentru internet de mare viteză, 
uscător de par, minibar, seif, curent de 220 volţi; mic-dejun inclus, 
ziare şi reviste locale gratuite; copiii sub 12 ani însoţiţi de părinţi 
beneficiază de cazare gratuită. 

 � camere non-smoking 
 

  

Restaurante & Bar � Restaurant Topaz 120 locuri 

 � Restaurant Ciuleandra 45 locuri 

 

� Bar Legends 35 locuri 
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Facilităţi pentru conferinţe şi 

banchete 

 

 

 

 

 

 

 

4 săli pentru întâlniri şi conferinţe, cu o capacitate de până la 100 locuri (în total 

295 m²). Business-Center cu servicii de secretariat, la cerere. 

 

 

  

  

Servicii catering 

 

De la cocktail-uri şi banchete, până la prânzuri şi cine festive pentru minimum 

10 persoane, vă prestăm servicii de catering pentru orice tip de eveniment. 

  

Prestator Compania de Turism Topaz S.R.L., fondată în 1991, capital românesc 100% 

  

Management Sorin Rădoiu Leş - General Manager 

  

Servicii şi facilităţi oferite Acces internet de mare viteză, room-service, servicii de spălătorie, lift;  

parcare privată gratuită, rent-à-car, doctor la cerere, ziare şi reviste locale 

gratuite.  

  

Cărţi de credit 

 

Principalele cărţi de credit sunt acceptate 

(Visa, Master Card). 

 

Tarife de recepţie 2012 
Moneda: EURO (curs intern) 

 

���� Perioada 

���� Categorie camere 

Luni-Duminică 

Single   32 - 54 

Double   42 - 61 

Junior Suite        53 - 73 

Apartament        63 - 93  

 

Tarife speciale pentru oamenii de afaceri, clienţi fideli ai hotelului.  

 

Tarifele sunt pe cameră, includ toate taxele şi bufet mic dejun. 
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Sosire Rezervarea este valabilă până la ora 6 PM. Rezervarile trebuie garantate cu 

carte de credit sau virament bancar. 

 

Check-out 12 AM cu posibilităţi de prelungire în timpul week-end-ului sau la cerere. 

 

Prânz/cină Prânzul sau cina, preţuri începând de la 15 EUR la 30 EUR, TVA inclus. 

 

 

Conferinţe şi 

banchete 

 

 

 

 

Nume sală 

 

 

 

smp 

 

 

 

Preţ1 

Consiliu Formă 

U 

Clasă Parlam

ent 

Teatru 

     

Topaz 125 250 50 46 60 50 100 

Rubin 80 160 40 35 45 40 100 

Chesterfield 30 110 20 - 12 - 25 
1 în EURO, pe 

sală şi pe zi 

(tarife standard). 

Windsor 20 60 10 - 12 - 15 

 

Copii Copiii sub 12 ani, însoţiţi de părinţi beneficiază de cazare gratuită. 

 

Pat suplimentar Între 25 şi 40 EUR, mic dejun inclus. 

 

Acces animale de companie Sunt acceptate animalele de casă cu certificat veterinar, contra sumei de 20 

euro / noapte.  

 

Parcare hotel Parcare privată gratuită. 

 

Comision Agenţii de turism: pana la 15% 

 

Târguri/Congrese În timpul târgurilor şi congreselor pot fi aplicate tarife maximale.  

 

 

 

 



   

    Str. Septimiu Albini nr. 10, 400457, Cluj-Napoca, RO                                                                                                                                                                             J12/191/1991 

    Tel. : 0040-264-414021          RO222376  

    Fax : 0040-264-414594 ; 0040-372-870080                                                                                                              Unicredit Tiriac Bank Cluj-Napoca 

    Web : www.hoteltopazcluj.ro        RO22BACX0000000430043310 (RON) 

    E-mail : office@hoteltopazcluj.ro         RO43BACX0000000430043320 (EUR) 

 

 

Tarife pentru grupuri 2012  

mai mari de 15 camere 

Moneda: EURO 

 

 

���� Perioada 

���� Categorie camere 

Luni-Duminică 

Single   43 - 47 

Double  50 - 57 

Junior Suite  64 - 70 

Apartament  77 - 97  

 

Tarifele nu sunt comisionabile şi includ toate taxele, bufet mic dejun.  

 

Prânz/cină Tarife adiţionale HB (prânz sau cină) de la 15 EUR. 

Tarife adiţionale FB (prânz şi cină) de la 25 EUR. 

 

Politica de anulare Anularea rezervării este acceptată fără nici un cost suplimentar, 

cu 10 zile lucratoare înainte de data sosirii. 

 

Garanţie 

 

30% din suma totală va fi achitată, cu 10 zile lucratoare înainte de data sosirii. 

 

 

Modalităţi de plată În afara modalităţilor de plată stabilite în momentul semnării contractului, 

soldul rămas va trebui achitat înainte de plecarea oaspeţilor din hotel. 

 

Rooming list Lista finală cu persoanele care vor fi cazate la hotel trebuie furnizată 

cu cel puţin 4 zile înainte de data sosirii. 

 

Gratuităţi Pentru grupuri mai mari de 15 camere se oferă gratuitati in functie de 

eveniment 

 

Revânzători Suntem încântaţi să oferim acestei categorii tarife speciale. 

 

Târguri/Congrese În timpul târgurilor şi congreselor pot fi aplicate tarife maximale.  

 

 
              

               

 


