
TEAM BUILDING CARPAT INN 4* AZUGA
ÎN AER CARPATIN SI CONFORT DEPLIN



Petrece momente speciale în echipă organizând evenimente
business, team-building-uri de management, conferințe, work-

shop-uri, cursuri de formare, training-uri, ședințe, petreceri
private sau chiar aniversări corporate folosind multitudinea de

facilități și de posibilități de recreere pe care hotelul nostru vi le
pune la dispozitie. 

 



-26 camere duble matrimoniale
deluxe (2-3 adulti pe camera) –
suprafața de 27mp;
-8 apartamente (pat dublu
matrimonial și canapea
extensibilă în living) –
suprafața de 40mp;
-Restaurant (150 locuri);
-Bar;
-Foișor mare (50 locuri) si 4
foișoare mai mici (12 locuri);

 

Structura Hotelului Carpat Inn
vă asigură facilități care
concură la reușita unui
eveniment corporate

 



Structura Hotelului Carpat Inn vă
asigură facilități care concură la reușita

unui eveniment corporate

-Sală de conferință, dotată cu sistem audio,
video, flipchart (80 locuri);

-Terasă (80 locuri);
-Zona SPA – piscină interioară, jacuzzi, saună
uscată, saună umedă, salină, zonă de masaj.

 



Restaurantul Carpat Inn va
încânta echipa atât prin decorul

elegant si intim cât și prin deliciile
culinare din bucătăria tradițională

românească și din bucătăria
internațională.

 



Pentru rme, corporații și instituții suntem pregătiți cu oferte de organizare a evenimentelor de
tip corporate, a întâlnirilor de tip Team Building și întâlnirilor cu tematică, de relaxare și

consolidare a echipei.
Sala de conferințe, cu o capacitate de maxim 80 de persoane, dotată cu microfon,

videoproiector și boxe este ideală pentru organizarea seminariilor. 



Sunt multiple activități pe care le puteți
organiza împreună cu echipa în exterior 

-Tir cu arcul;
-Drumetii;
-Biciclete;

-ATV;
-Jocuri de strategie;

-Petreceri pe terasă sau în foișor;
-Vizite la castel, păstrăvarie, pârtie – vârf

Sorica.
 



Echipa se poate relaxa în mod plăcut și
obține vitalitate și stare de bine optând

pentru centrul nostru SPA dotat cu
-Piscina sarata;

-Jacuzzi;
-Sauna umeda si uscata;

-Salina;
-Fitness;
-Masaj;

 



Sau poate alege să se distreze organizând
o petrecere precum: 

- cina festiva traditionala;
- karaoke show; 

- carnaval; 
- disco night.

 



Puteți opta pentru distracție prin joacă în sala special
amenajată în cadrul hotelului pentru activități de salon:

-Rummy;
-Table;
-Monopoly;
-Carti;
-Sah;

 

 
-Ruleta;
-Biliard;

-Tenis de masa;
-Air hockey;

-Fotbal de masa.
 



Și distracția poate continua cu: 
 
 -DEGUSTARE de vin cu somelier

si platouri de branzeturi, local sau
la Cramele Rhein.

 
-VIZITA LA STANA, cu

degustare de branzeturi.
 

-MUZICA LIVE
 



Și distracția poate continua si cu: 
 
 

-FOC DE TABĂRA, cu shot-uri de palincă și
afinată și preparate bine făcute la grătar și

proțap (purceluș de lapte; berbecuț)
.
 

-PETRECERE PRIVATA LA PISCINA
CU TUN DE SPUMA

 



Multitudinea serviciilor pe care le oferim și multitudinea activităților care se pot face atât în
interiorul cât și în afara locației, fac hotelul Carpat Inn o alegere excelentă pentru multe

evenimente de tip corporate. 
Vă încurajăm să ne contactați pentru a stabili în detaliu un eveniment reușit împreună!


