Primul hotel business & lifestyle de 4 stele din Brașov își îndeamnă oaspeții să descopere
confortul, ambientul și creativitatea fiecăreia din cele 81 de camere personalizate.

BUSINESS & LIFESTYLE

A

lăturați-vă conceptului Life in Style. Pleasure for Business și trăiți experiența unui produs puternic
prin servicii premium complete. Facilitățile și dotările sunt desenate de arhitectul Kronwell, adaptate
dorințelor și nevoilor exclusiviste ale oaspeților care ne trec pragul. Ne îmbogățim şi adaptăm
permanent paleta de servicii. Feedback-ul oaspeților reprezintă ghidul nostru în diversificare.

K

ronwell oferă servicii integrate. Îmbinăm elementele necesare unei locații de business care
găzduiește cu succes conferințe și simpozioane de anvergură cu facilități de tip lifestyle, caracteristice
segmentului leisure, începând cu elementul central al camerei - patul prin saltele de top Serta
Perfect Sleeper, așternuturi hipoalergene, o gamă de cosmetice high-end Zenology și colecția de grafică
creionată special pentru Kronwell. Elementele de tipul extra-large Smart Tv, iPad personal și Media Hub
permit menținerea unei conexiuni permanente cu mediul business ori familia.
Serviciile de transfer cu noua flotă Kronway vin în întâmpinarea dorinței de mobilitate permanentă.

Getaway
Pachetul oferă cazare și mic dejun pentru 2 nopți în cameră dublă:
Lifestyle Rooms - 230 eur pentru 2 persoane
Business Rooms - 160 eur pentru 2 Persoane
Visați şi lăsați-vă învăluiți de experienţa senzorială Belaqva.
It’s a wonderful life duet | 120’ | 125 eur

Un tratament semnătură care include un masaj aromatic cu pietre vulcanice, menit să catifeleze și să
parfumeze pielea. Terapia este urmată de un masaj facial relaxant.

A walk in Central Park Duet | 90’ | 84 eur

Începeți vacanța de vară cu o baie profund relaxantă și elemente aromatice delicate, urmată de
masajul corporal cu uleiuri esențiale. Terapia include accesul la piscină și Thermarium.

The Ultimate Aromatherapy Associates Massage | 60’ | 19 eur

Această călătorie aromatică promite la final un zâmbet natural și un corp răsfățat și relaxat.
Fiecare terapie Ultimate Aromatherapy este personalizată în funcție de starea de spirit, alegând unul
dintre cele 13 blend-uri de uleiuri esențiale fermecătoare. Terapia include accesul la piscină și Thermarium.

Aqva Celeste Vichy Experience | 30’ | 14 eur

Bucurați-vă de hidratarea și îmbunătățirea circulației oferită de un masaj pe bază de apă și
cromoterapie. Ritualul Vichy este ideal pentru detensionarea întregului corp.
*pachetul este valabil în intervalul 15 iulie - 15 septembrie 2014 în funcție de disponibilitate și pe baza unei rezervări prealabile.
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La doar un an de la deschidere am ales să extindem paleta facilităţilor rafinate - Belaqva
spa and wellness întregește perfect ideologia hotelului păstrând linia serviciilor premium și
atenția pentru detalii.

A

m dedicat timp şi am studiat trendurile internaţionale în vederea creionării unui concept ce îmbină
elemente de confort inspirate din natură, accente urbane și o atmosferă plină de calm. Cadrul Belaqva
dovedește o simplitate rafinată, adresându-se călătorului neobosit, oaspetelui corporate care trece
pragul hotelului precum și brașovenilor în căutarea răsfăţului. Descoperiți peste 2000 mp dedicaţi
facilităţilor wellness.
Meniul Beauty Elements include tratamente tip semnătură, terapii faciale, exfolieri, împachetări și
diverse tipuri de masaje în cele 10 cabine de tratament, oferite atât individual cât și cuplurilor.
Pachetele Spa Parties se bucură de un real interes, în special în rândul oaspeţilor din Bucureşti care
aleg să petreacă sfârşitul de săptămână la Kronwell.

B

elaqva Active Wellness vă invită să trăiți experiența unui concept diferit, o abordare holistică ce va
schimba percepția asupra antrenamentelor. Prin pasiune și devotament, echipa de traineri Belaqva vă
va ghida spre energie, forță și vitalitate.
Descoperiți performanța în fiecare aspect. Studiorile modulare dedicate antrenamentelor fitness,
cardio, spinning, RealRyder și aerobic sunt inundate cu entuziasm. Cursurile dinamice Active Wellnes
vă vor activa corpul prin programe personalizate și exclusiviste: X-tempo, Freestyler, Jump,
Functional Training, TRX, Kangoo Jumps, Fit Box, T-bow, Zumba, Pilates Mat, Yoga.
Meniul sănătos din cadrul Healthy Bar completează perfect paleta serviciilor Belaqva.

Bvd Gării 7, 500203
Brașov, Romania
T: 0040 368 730 810
E: reception@belaqva.com
www.belaqva.com

