
Celebrate with us



Nature lovers
Înconjurat de munți și aflat pe marginea lacului 
natural cu lebede, Serenity Resort vă invită să 
descoperiți frumusețea naturii și relaxarea în cele 
mai pure forme, la doar câteva minute de Brașov.

Accommodation 
Cele 13 vile de cazare cu terasă și ponton pe 
marginea lacului promit un peisaj deosebit           
indiferent de anotimp. Acestea sunt dotate    
modern cu aer condiționat, HD TV, mini bar, 
încălzire în pardoseală, espresso & tea machine. 
Apartamentul oferă un confort sporit în cadrul 
resortului punând la dispoziție două dormitoare 
cu jacuzzi și living cu terasă generoasă.
*capacitatea totală de cazare a resortului este de 30 de locuri

Private events
Serenity Ballroom dispune de un design unic prin 
arhitectura sa și poate găzdui evenimente de până 
la  400 de invitați. Aceasta este dotată cu un sistem 
de sonorizare de ultimă generație, dar și lumini 
arhitecturale pentru o atmosferă perfectă.

We do crew
Evenimentul vostru se va bucura de atenția întregii 
echipe. Cu zâmbetul pe buze spunem că suntem 
“We do crew”. 

Odată fixată data, misiunea noastră este de a 
planifica cu dedicare și atenție o petrecere de 
neuitat, orientată către stilul propriu. 
Reprezentantul de vânzări, alături de 
coordonatorul evenimentului, vă vor însoți pe 
parcursul acestei călătorii cu sugestii și 
recomandări bazate pe experiența dobândită în 
domeniul evenimentelor private. 

Other facilities*

• Mașină de transfer pentru miri;
• O vilă de cazare în ziua evenimentului;
• “We do crew”, o echipă dedicată evenimentului;
• Degustarea meniului ales cu Executive Chef;
• Întâmpinarea invitaților cu spumant;
• Set-up festiv: fețe de masă și capace, scaune cu 
design deosebit și tapițerie din catifea;
Mise-en-place festiv: pahare, tacâmuri, veselă;
• Aer condiționat și încălzire în pardoseală;
• Sistem de sonorizare linia Meyer Sound, lumini 
ambientale și arhitecturale profesionale;
• Serviciile garderobei și garderobier;
• Peste 100 de locuri de parcare supravegheate;
• Spațiu exterior amenajat cu specii deosebite de 
arbori;
• “Aleea lui Brâncuși”, 6 sculpturi reinterpretate de 
maestrul Buhnici Petrică;
• Fântână arteziană cu muzică și lumini led;
• Terasă exterioară generoasă;

Complimentary

• Tarife speciale de cazare pentru invitați;
• Mașină de transfer pentru invitați;
• Ponton special amenajat pentru ceremonii în aer 
liber pe marginea lacului;
• Candy bar și tort;
• Prosecco Van;
• Fețe de masă și capace negre;
• Numere de masă;
• Inel pentru șervet;
• Farfurie suport;
• Photo corner;
• Fum greu;
• Spectacol de artificii;
*Servicii oferite contra cost



SPUNEȚI “DA” ÎNTR-UN
CADRU DEPoveste

Frumusețea sublimă a naturii poate fi martoră iubirii. La pontonul de pe marginea lacului cu lebede și 
nuferi Serenity Resort organizează ceremonii în aer liber. Designul unic al pontonului permite 
organizarea evenimentelor indiferent de vreme sau anotimp. 
Pontonul va fi amenajat cu:

• Scaune cu feronerie aurie și tapițerie albă din catifea;
• Boxă de amplificare cu microfon, prize la baza pontonului;
• Masă și față de masă;
• Vin și pișcoturi (oferite doar în cazul cununiei religioase, deservesc preotului pentru a desfășura ceremonia reli-
gioasă oferindu-le mirilor).

Tarif închiriere ponton: 1700 lei/ 2 ore

Pentru o frumoasă organizare vă recomandăm să comandați în prealabil:
• apă plată/minerală/răcoritoare - 8 lei / persoană (500 ml)
• spumant - 11 lei / persoană (150 ml)
• finger food - 39 lei / persoană (250 g)
• platouri cu prăjituri (*serviciu oferit la cerere și contra cost).
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