
WE MAKE YOUR EVENT HAPPEN

EVENIMENTE CORPORATE



 COCKTAIL

Înconjurat de munți și aflat pe marginea lacului încununat cu lebede, Serenity Resort poate fi gazda perfectă a evenimentelor de afaceri. 
Locația dispune de 2 săli de evenimente, un restaurant, dar și 14 vile de cazare cu terasă și ponton propriu, ce promit un peisaj deosebit, 
indiferent de sezon. Pentru că știm că fiecare eveniment este unic și are nevoi diferite, indiferent de tipul evenimentului, echipa Serenity 
Resort vă stă cu plăcere la dispozitie, pentru a garanta succesul lui. 

ALL YOU NEED IN ONE PLACE

SERENITY BALLROOM 
este locația ideală pentu o varietate de evenimente. Sala este do-
tată cu tehnologie de ultimă generație, garderobă, dar și terasă 
cu vedere spre lac. Cu designul său unic, Serenity Ballroom poate 
găzdui conferințe, standuri de prezentare, zone de înregistare, 
dar și pauze relaxante de cafea.

GRACE BY THE LAKE este restaurantul ce deservește drept spațiu de servit masa pentru evenimentele din cadrul Resortului. Cu o capaci-
tate de până la 200 de locuri poate deservi atat unui prânz de tip bufet (pentru grupuri mai mari de 50 de persoane), cât și unei cine festive.    
Meniul este unul cu totul deosebit, bazat pe articole home-made, dar și furnizate de la producători locali. 

LOTUS CONFERENCE ROOM
deține o zonă dedicată pentru pauzele de cafea, dar și o 
terasă generoasă. Sala este perfectă pentru workshopuri, 
seminarii, traininguri, dar și meetinguri la cel mai înalt nivel.

Sală

Serenity Ballroom

Lotus Conference Room

Setup Suprafață

900 mp

40 mp

 CLASSROOM  BOARDROOM U-SHAPE TEATRU  CABARET BANCHET

   600              90               250                -                 400             250            600

   40                30                24                 24               20                12               -



WHOOPER PACKAGE 

FULL DAY: 155 RON/persoană
HALF DAY: 135 RON/persoană

Morning Coffee Break 
Apă plată / minerală

Cafea Espresso Julius Meinl
Ceai diverse sortimente

Sucuri acidulate gama Cola
Cookie-uri diverse sortimente

Croissante cu unt

Prânz
Chefs chooice - servit la farfurie* - 2 feluri principale,

 desert și apă 

Afternoon Coffee Break
Apă plată / minerală

Cafea Espresso Julius Meinl
Ceai diverse sortimente

Sucuri acidulate gama Cola
Patiserie dulce și sărată

MALLARD PACKAGE 

Morning Coffee Break 
Apă plată / minerală

Cafea Espresso, Cappuccino, Caffee Latte  Julius Meinl
Ceai diverse sortimente

Sucuri acidulate gama Cola
Sucuri naturale

Cookie-uri diverse sortimente
Croissante cu unt

Mini sandwitch-uri diverse sortimente

Prânz
Chefs chooice - servit la farfurie* - 2 feluri principale, 

desert și apă 

Afternoon Coffee Break
Apă plată / minerală

Cafea Espresso, Cappuccino, Caffee Latte  
Julius Meinl

Ceai diverse sortimente
Sucuri acidulate gama Cola

Sucuri naturale
Patiserie dulce și sărată

Finger bites diverse sortimente

EXTRA
Simple Coffee Break - apă, cafea, ceai - 27 RON

Apă pe mese - 7 RON/apă

FULL DAY: 165 RON / persoană
HALF DAY: 145 RON / persoană

FULL DAY: 195 RON / persoană
HALF DAY: 175 RON / persoană
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* pentru grupuri mai mari de 50 de persoane se realizează bufet
Oferta este valabilă în limita disponibilității
Toate tarifele includ TVA



FACILITĂȚI

- Echipament tehnic de ultimă 
generație (videoproiector, ecran,  
sistem de sonorizare, microfon, 
internet)
-  Notepads și pixuri 
-  Flipchart și markere
-  Aer condiționat/încălzire în 
pardoseală
-  Garderobă
-  Parcare gratuită 
-  Spațiu exterior generos, 
amenajat deosebit
-  Tarife speciale de cazare pentru 
inivitați



GUSTARE PREPARAT CU PEȘTE PREPARAT PRINCIPAL

2 ore: de la 60 RON/ persoană
4 ore: de la 90 RON/ persoană

5 ore: de la 105 RON/ persoană
  6 ore: de la 130 RON/ persoană

CINĂ
OPEN BAR

Apă plata, minerală Dorna 
Coca Cola, Fanta, Sprite

Espresso Julus Meinl, 
Bere Ursus

Vinul casei - alb, rosu, rose, Whisky, Vodka, 
Rom, Brandy

Varianta 1 - 37 RON / persoană 
Burrata servită pe pat de rucola cu 
cremă de busuioc, roșii deshidratate în 
casă, muguri de pin și pudră din ulei 
extravirgin de măsline făcută în casă.
Varianta 2 - 41 RON / persoană 
Terină de foie gras făcută în casă, servită 
cu dulceață de ardei iute și chutney de 
smochine cu ceapă.
Varianta 3 - 45 RON / persoană - 
Tartă de brânzeturi fine cu tagliata de 
rață, salată rucola, salsa de roșii cherry 
din producție proprie și ardei iute.

Varianta 1 - 36 RON / persoană 
File de șalău la cuptor servit cu orez 
basmati și sos de citrice.
Varianta 2 - 44 RON / persoană 
Butterfish cu legume la cuptor însoțit 
de piure de țelină cu chimen și sos 
butterlemon.
Varianta 3 - 53 RON / persoană 
File de somon copt cu doradă gătită 
la steamer însoțite de risotto cu 
sfeclă roșie și vinaigrette de capere cu 
pătrunjel.

Varianta 1 – 47  RON / persoană  
Duet din piept de curcan gătit slow 
cooking în crustă de ierburi și fructe 
uscate și ruladă din mușchiuleț de 
porc cu garnitură de budincă din sfeclă 
roșie, cartofi dreptunghiulari, sos de 
muștar și brânză.
Varianta 2 – 53 RON / persoană 
Mușchiuleț de porc “Basso Basso” 
frăgezit la cuptor, piept de curcan copt, 
cartofi gratinați și sos brun.
Varianta 3 - 78 RON / persoană 
Duo din mușchi de vită și piept de rață, 
buchet de legume în stil franțuzesc și 
spumă de ardei copt.

DESERT
Varianta 1 - 18 RON / persoană Brownie cu sos de vanilie și înghețată

Varianta 2 - 18 RON / persoană Parfait cu fructe din munții Făgărașului



0368 410 055 | office@serenityresort.ro 
Calea Hălchiului 100, Codlea | Brașov, România

serenityresort.ro


