
Lista hotelurilor  

din județul Dolj  

Object : Hotel Helin Description 

Category: Hotel and Restaurant Hotel Europeca va pune la dispozitie 
camere single, double cu pat matrimonial 
sau twin, camera VIP, apartament 
standard sau apartament de lux. Camerele 
noastre sunt dotate cu toate facilitatile de 
care o persoana poate avea nevoie, pentru 
ca sejurul petrecut la Hotel Europeca sa fie 
de neuitat. 
Hotel Europeca dispune de 3 saloane 
special create, echipate si complet 
amenajate intr-un stil deosebit, modern si 
luxos. Fie ca vorbim despre nunti, 
botezuri, intalniri de afaceri, prezentari de 
produse, workshopuri, seminarii si nu 
numai, clientilor care doresc sa rezerve 
salile de restaurant sau sala de conferinta, 
le asiguram flexibilitatea si suportul de 
care au nevoie, astfel incat evenimentele 
sa se bucure de un succes palpabil prin 
satisfactia invitatilor. 
 
Profesionalismul cu care tratam aceste 
evenimente se va reflecta in toate 
aspectele, de la amenajarea locatiei si 
dotarea cu echipamentele necesare, pana 
la ingredientele proaspete si atent 
selectionate pentru preparete desavarsite. 
 
Cu o capacitate de 200 de locuri salonul de 
la parter se caracterizeaza prin rafinament 
si eleganta, atat din punct de vedere al 
serviciilor oferite, cat si al designului. 
Luminile arhitecturale discrete, mobilierul 
modern, meniurile premium, toate acestea 
si nu numai, fac din acest salon alegerea 
ideala pentru un eveniment de poveste. 

Contacts:  

Adresa: Street Pietatii 9-11-13, Craiova 
200127, Romania 

Phone: 0251.419.586 

e-Mail: hotel@hoteleuropeca.ro 

site: www.hoteleuropeca.ro 
 

Categorie: 4* 

Acces scaun rotile:   Da 

Limbi străine: E,F 
 

 

 

Object : Hotel Helin Central Description 

Category: Hotel  Hotel Helin Central va pune la dispozitie 
camere single, double cu pat matrimonial 
sau twin, apartament. Camerele noastre 
sunt dotate cu toate facilitatile de care o 
persoana poate avea nevoie, pentru ca 
sejurul petrecut la Hotel. 

Contacts:  

Adresa: Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 14, 
Craiova, Romania 

Phone: 0040 351 808 708 

e-Mail: hotel@helincentral.ro 

mailto:hotel@hoteleuropeca.ro
http://www.hoteleuropeca.ro/


site: www.helincentral.ro 

 

 

Categorie: 3* 

Acces scaun rotile:   Da 

Limbi străine: E, 
 

 
 
 

 

Object : Golden House Hotel Description 

Category: Hotel  Hotel Golden House Craiova este situat 
in apropiere de centru orasului Craiova, 
in linistita vecinatate a Parcului Mihai 
Bravu si a Tribunalului Dolj. Hotelul se 
afla la doar 3 minute de mers de jos de 
Gradina Botanica. Acesta dispune de 
restaurant, gradina de vara, terasa si 
spatiu SPA. 
 

Hotelul dispune de 31 de camere: 
2 camere triple (1 pat dublu si 2 paturi 
sau 3 paturi) 
1 apartament cu terasa (1 pat dublu) 
1 family suite (1 pat dublu si 2 paturi 
suprapuse - se pot caza pana la 2 adulti 
si 4 copii) 
1 penthouse apartment (1 pat dublu si 2 
paturi twin la cerere - se pot caza pana 
la 2 adulti si 2 copii) 
5 standard duble - 1 pat dublu 
4 standard twin - 2 paturi 
1 deluxe cu balcon - 1 pat dublu 
16 queen/twin 

 

Contacts:  

Adresa: Str. Bestei, Nr. 18, Craiova, 
Romania 

Phone: +40372.138.633 

e-Mail: receptie@goldenhouse.ro 

site: www.goldenhouse.ro 

Categorie: 4* 

Acces scaun rotile:   Da 

Limbi străine: G,E,I,S,F 
 
 
 

 
 

http://www.helincentral.ro/
http://www.goldenhouse.ro/


 

Object : Hotel  Articus Description 

Category: Hotel Restaurant Hotelul Articus este situat în Craiova, la 
numai 1,5 km de centrul orașului. Acest 
hotel elegant pune la dispoziţie un 
restaurant à la carte, un bar. De asemenea, 
oaspeții se pot delecta cu o băutură pe 
terasă. 
 
Toate camerele şi suitele Hotelului Articus 
au aer condiționat, minibar şi vedere la 
oraș. Sunt dotate, de asemenea, cu TV prin 
cablu cu canale digitale şi HD, acces WiFi, 
precum şi internet prin cablu de mare 
viteză. Baia este prevăzută cu uscător de 
păr și halate de baie. 
 
Restaurantul proprietății oferă meniuri 
pentru diete speciale. Oaspeții au la 
dispoziţie şi room service. Hotelul Articus 
are recepție cu program nonstop. 
 
Proprietatea pune, de asemenea, la 
dispoziţie parcare gratuită, serviciu de 
transfer gratuit de la Aeroportul Craiova, 
precum și depozit de bagaje gratuit. Între 
alte facilități, hotelul oferă şi servicii de 
închirieri auto, la un cost suplimentar. 
 
 

Contacts:  

Address: Calea Severinului. nr. 7l, 
Craiova 

Phone: +40761999947 

e-Mail: contact@hotelarticus.ro 

Web site: www.goldenhouse.ro 

Category : 4* 

Accessibility:   Yes 

Languages: G,E,S,F,I 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Object : Hotel  Meliss Description 

Category: Hotel Restaurant Situat in zona centrala a orasului Craiova , 
cu o arhitectura moderna, Hotelul Meliss va 
asteapta cu spatii de cazare luxoase si 
confortabile decorate in stil elegant ce 
respecta standardele unui hotel de 4 stele. 
Hotelul Meliss este locul ideal pentru 
turismul de afaceri, dar si gazda primitoare 
turistilor dornici sa descopere frumusetile 
orasului nostru. 
    De asemenea avem si 6 camere 
clasificate si pregatite pentru clientii 
noastri, institutii, care deconteaza doar 3 
stele. Hotel Meliss ofera un numar de 24 
spatii de cazare din care  19 camere cu pat 

Contacts:  

Address: Carol I, 104, Craiova 

Phone: +40 758.012.912 

e-Mail: contact@hotelmeliss.ro 

Web site: www.hotelmeliss.ro 
 
 

Category : 4* 

Accessibility:   Yes 

Languages: G,E,S, 
 
 
 

http://www.goldenhouse.ro/


 
 
 

 
 

matrimonial care pot fi cazate in regim 
duble sau single, 2 camere duble twin, 1 
camere matrimoniale dotate cu jacuzzi, 2 
apartament business. 
Hotel Meliss va pune la dispozitie doua 
restaurante deosebite – perfect pretabile 
atat pentru organizarea de evenimente cat 
si pentru clientii hotelului care pot servi 
masa intr-un cadru ambiant placut, elegant 
si cu bun gust. 
    Restaurantul Meliss, situat la parterul 
Hotelului , este destinat ca si restaurant de 
zi in timpul saptamanii, iar in weekend 
reprezinta locatia perfecta pentru 
organizarea de evenimente specifice. In 
restaurantele noastre, o echipa de ospatari 
si bucatari profesionisti va asteapta pentru 
a va rasfata gusturile cu delicatese culinare 
speciale.  Meniul este variat si este pregatit 
cu deosebita atentie si pasiune de bucatarii 
nostrii care va propun preparate gustoase 
din bucataria romaneasca sau 
internationala. Atmosfera unica din 
interiorul restaurantului va avea un efect 
surprinzator asupra dvs, decuplandu-va de 
problemele cotidiene. 
 
 
 

 

Object : Hotel  Andre’s Description 

Category: Hotel Restaurant  
Situat in apropiere de centrul orasului 
Craiova, Hotelul Andre’s, ofera spatii de 
cazare clasice si romantice, precum si dotari 
de ultima generatie. 
Hotelul Andre’s ofera spatii de cazare intr-un 
numar de 18 camere si un apartament VIP. 
Restaurantul Andres primitor si familiar cu 
mancaruri din lumea larga si vechi romanesti, 
toate savuroase, cu vinuri bune si vechi, va 
asteapta. 

Contacts:  

Address: Blvd. 1 Mai, 23 
, Craiova 

Phone: +40 251 510 110 

e-Mail: andreshotel.craiova@yahoo.com 

Web site: www.hotelandres.ro 

Category : 3* 

Accessibility:   Yes 

Languages: E,S,I 
 



 
 

 

Object : Hotelul Splendid Description 

Category: Hotel Restaurant  
Situat in centrul istoric al Craiovei, vis-a-vis de 
Teatrul National Marin Sorescu si Universitatea 
din Craiova, la numai cativa pasi de primaria si 
prefectura orasului, Hotelul Splendid ofera 24 
de camere ce amintesc de eleganta clasica si 
stilul provensal, cu dotari de ultima generatie, 
la standardele unui hotel de 4 stele. 
Restaurantul Hotelului Splendid este locul 
ideal unde va puteti incepe ziua, intr-o 
atmosfera relaxanta, primitoare, savurand un 
mic dejun delicios. Restaurantul este deschis 
zilnic intre orele 11:00 si 23:00. 

Contacts:  

Address: A.I. Cuza Street, no. 4 C, 
Craiova, Dolj, Romania 

Phone: +40351.419.419 

e-Mail: contact@splendid1900.ro 

Web site: 
https://splendid1900.ro/home/ 
 

Category : 4* 

Accessibility:   Yes 

Languages: E,S,F 

 
 
 
 

 

Object : Hotelul Arlington Description 

Category: Hotel Restaurant  
Hotelul de 4 stele The Arlington oferă 16 
camere și apartamente, decorate elegant cu 
decoruri design și băi spațioase. Mobilierul 
clasic și o paletă caldă de culori pastelate 
creează spații plăcute și relaxante. Fie că 
călătoriți în afaceri, pentru vacanță, fie pentru 

Contacts:  

Address: Brazda lui Novac 79E, 
Craiova 200690 

Phone: (0351) 417 528 

e-Mail: receptie@thearlington.ro 

Web site: www.thearlington.ro 



 o escapadă romantică, alegeți The Arlington 
Boutique Hotel! Category : 4* 

Accessibility:   Yes 

Languages: E, 

 
 
 
 
 

 

Object : Hotelul Oltenia Description 

Category: Hotel Restaurant  
Oltenia Hotel din Craiova este amplasat 
ideal, in apropierea Centrului Comercial 
Electroputere Mall, a Uzinei Ford si la doar 
7 minute distanta de centrul orasului 
Craiova si 15 minute fata de Aeroportul din 
Craiova. Hotelul se bucura de o arhitectura 
moderna, are un design interior ce se 
evidentiaza prin eleganta si rafinament, in 
ceea ce priveste posibilitatile de cazare si 
serviciile corespunzatoare acestei 
activitati. Oltenia Hotel vine in 
intampinarea tuturor celor interesati de 
confort si intimitate, oferind posibilitatea 
de a descoperi un loc care incanta de la 
prima intalnire. 
Oltenia Hotel a proiectat un spatiu 
ireprosabil ce functioneaza dupa rigorile 
unui restaurant de lux dar care se 
adapteaza la cerintele unei locatii pentru 
orice tip de eveniment: organizare botez, 
organizare nunta, organizare revelion, 
organizare evenimente corporate, 
organizare receptii, organizare evenimente 
mondene, dineuri, degustari de vinuri, 
prezentari de moda sau orice fel de alte 
tipuri de festivitati. Hotel Oltenia va pune 
la dispozitie acest salon cochet, rafinat si 
special, acest salon se adapteaza fiecarui 

Contacts:  

Address: Caracal, 176, Craiova  

Phone: +40 351 411 411 

e-Mail: receptie@olteniahotel.ro 

Web site: https://olteniahotel.ro/ 
 

Category : 4* 

Accessibility:   Yes 

Languages: G,E,S,I 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



tip de eveniment este menit sa defineasca 
stilul care va caracterizeaza si sa imprime 
clasa pe care doriti sa o exprimati 
invitatilor la un eveniment cu adevarat 
special. Fie ca va inspira pentru evenimente 
private si speciale prin caracteristici 
specifice unui salon nunta sau ca va 
propuneti o Gala sau un eveniment de 
companie de top, sau chiar un eveniment 
monden, Salile Hotelului Oltenia sunt 
alegerea perfecta. 

 

Object : Hotel La Rocca Description 

Category: Hotel Restaurant  
Hotel La Rocca imbratiseaza un design 
primitor si exclusivist ce te va introduce 
intr-o noua lume… o lume a luxului plina de 
rafinament si stil, o lume ce te lasa sa 
experimentezi o noua dimensiune si un alt 
standard al confortului si elegantei.  
Armonia dintre designul modern 
contemporan si cel retro, profesionalismul, 
precum si dorinta de a ne imbunatati 
constant serviciile si facilitatile sunt 
principalele motive pentru care Hotel La 
Rocca se afla in topul alegerilor in ceea ce 
priveste serviciile de cazare in Craiova.  
Imbratiseaza aceasta lume rafinata in 
oricare din cele 39 de camere de 4 stele. 
“Confort la superlativ” este expresia 
perfecta pentru a descrie spatiile mari, 
designul interior rafinat si mobilierul atent 
selectionat ce se imbina in armonie cu 
decoratiunile alese. Bucura-te si relaxeaza-
te in paturi reconfortante, cu saltele 
ergonomice, perne pufoase si cearsafuri 
fine. 
Sala Luxury se caracterizeaza prin 
rafinament si eleganta, atat din punct de 
vedere al serviciilor oferite, cat si al 
designului si dispune de o capacitate de 250 
locuri. Candelabrele impozante din cristal, 
luminile arhitecturale discrete, mobilierul 
modern, finisajele distincte si elegante, un 
performant sistem de climatizare ce purifica 
si trateaza aerul, meniurile premium, toate 
acestea si nu numai fac din acest salon de 
evenimente alegerea perfecta.  

Contacts:  

Address: Str. Pelendava nr.39A, Craiova, 
Dolj 

Phone: +40 0351 413 570 

e-Mail: office@hotellarocca.ro 

Web site: http://www.hotellarocca.ro  

Category : 4* 

Accessibility:   Yes 

Languages: G,E,S 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Cu o capacitate de 400 de locuri, sala de 
evenimente Crystal reprezinta locatia ideala 
pentru evenimentele de amploare din viata 
ta. Eleganta si luxul opulent se regasesc in 
fiecare detaliu al elementelor ce compun 
acest salon.  
Stilul rafinat si charmant al salii de 
conferinte La Rocca, cu o capacitate de 30 - 
50 locuri, fac din aceasta locul ideal pentru 
evenimente restranse intr-un cadru cu 
adevarat plin de stil si originalitate. De la 
videoproiector, flipchart, laptop si alte 
elemente, sala dispune de intreaga logistica 
necesara pentru desfasurarea unei game 
variate de evenimente. 

 

Object : Hotel Plaza Description 

Category: Hotel Restaurant  
Hotel Plaza: 
Amplasare centrala; 
Recepţie 24h; 
Camere: Cameră Superioara, Cameră 
Deluxe, Apartament  
3 săli de conferinţă (capacitate 600 locuri); 
2 sali restaurant (capacitate 560 locuri); 
Parcare gratuită, păzită; 
Acces gratuit la Internet de mare viteză; 
Acces gratuit la Internet wireless; 
Sistem de climatizare, sistem de ventilaţie; 
Spălătorie şi călcătorie; 
Avantaje cu hotelul nostru: 
Confort , Eficienta, Diversitate, acestea 
sunt beneficiile de care se bucura oaspetii 
nostri. 
Hotel Plaza Craiova va ofera camere cu un 
design distinct, original si facilitati 
specifice, menite sa va ofere o noua 
experienta de fiecare data cand ne vizitati, 
un sejur placut si confortabil. 
Suntem deschişi să vă oferim toate 
condiţiile şi serviciile de care aveţi nevoie 
şi pe care le doriţi. 
Organizaţi o conferinţă, un curs sau o 
întâlnire de afaceri în oricare dintre cele 3 
săli ale hotelului Plaza din Craiova şi puteţi 
fi siguri că veţi avea un eveniment de 
succes. Locaţia noastră vine în sprijinul 
dumneavoastră cu o modalitate eficientă 
de asigurare a unei game complete de 

Contacts:  

Address: Hotel Plaza, Str. Aries, nr. 16 
Craiova, 200384, Romania 

Phone: +40 (0) 251 430410   

e-Mail: office@hotelplaza.ro 

Web site: www.hotelplaza.ro 

Category : 3* 

Accessibility:   Yes 

Languages: E,S,I 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



servicii: echipamente tehnice, welcome 
coffee şi coffee breaks, bufet suedez sau 
meniuri a la carte. 
 
Localizate la parter şi la primul etaj, sălile 
de conferinţă sunt multifuncţionale, 
luminate natural şi echipate profesional. 
 
Salonul SMARALD dispune de o suprafaţă de 
40 mp şi poate găzdui până la 30 de 
participanţi pentru sesiuni de curs, reuniuni 
şi workshop-uri.Salonul ROYAL are o 
suprafaţă de 360 mp şi poate găzdui până 
la 250 de participanţi. Datorită existenţei 
unui perete glisant, salonul ROYAL poate fi 
divizat în două săli de conferinţă ce pot 
găzdui 100 si 150 de participanţi.Salonul 
CUPOLA este localizat la primul etaj, 
dispune de o suprafaţă de 600 mp şi poate 
găzdui până la 400 de participanţi. 

 

 

Object : Hotel Rexton Description 

Category: Hotel Restaurant  
Situat in apropiere de centrul orasului 
Craiova, Hotelul Rexton, ofera spatii de 
cazare luxoase si decorate in stil clasic, 
romantic, precum si dotari de ultima 
generatie ce respecta standardele unui hotel 
de 4 stele. Oaspetii cazati la noi vor avea 
posibilitatea de a ajunge cu usurinta atat 
catre partea centrala a Craiovei , cat si catre 
gara sau aeroport, beneficiind in acelasi timp 
de liniste si confort deplin.  Hotelul Rexton, 
un hotel deluxe, ideal pentru a gazdui 
oameni de afaceri carora le ofera toate 
facilitatile solicitate, dar si turisti dornici sa 
descopere farmecul orasului. Hotel Rexton 
ofera cazare intr-un numar de 32 spatii de 
cazare, printre acestea numarandu-se atat 
camere single, duble, cat si 4 apartamente. 
Toate aceste spatii va vor impresiona prin 
amenajarile si decoratiunile lor, dar mai ales 
prin dotarile pe care le ofera. 
Restaurant Hotelului Rexton este locul ideal 
pentru a va incepe ziua intr-o atmosfera 
relaxanta,primitoare, savurand un mic dejun 
delicios alaturi de o cafea tare si aromata. 

Contacts:  

Address: Carol I, 49 
Craiova, 200384, Romania 

Phone: +4 (0) 351 881052 

e-Mail: office@hotelrexton.ro 

Web site: www.hotelrexton.ro 

Category : 3* 

Accessibility:   Yes 

Languages: E,S,F,I 
 
 

 
 
 
 
 



Puteti descoperi tainele bucatariei 
traditionale si internationale servind pranzul 
sau cina la Restaurant Rexton, unde 
ospitalitatea personalului si indemanarea 
celor mai buni bucatari va vor convige ca ati 
facut cea mai buna alegere pentru un pranz 
de afaceri,o masa relaxanta cu prietenii sau 
o cina romantica. 
Restaurantul va pune la dispozitie un salon 
cu o capacitate de 150 de persoane,astfel se 
pot organiza: 
nunti 
botezuri 
petreceri private 
Atmosfera distinsa,eleganta data de designul 
clasic al restaurantului si rafinamentul 
mancarurilor si bauturilor vor garanta 
succesul oricarui eveniment organizat la noi. 

 

 

Object : Hotel Prestige Description 

Category: Hotel Restaurant  
Situat in zona centrala, la doar 5 minute 
de Centrul Vechi, Prestige Boutique Hotel 
Craiova, isi intampina oaspetii cu un 
restaurant elegant, doua sali pentru 
evenimente sau conferinte si 63 de camere 
moderne si spatioase. Mancarurile pline de 
savoare, servirea impecabila si serviciile la 
standarde inalte sunt principalele atuuri 
pe care incercam in permanenta sa le 
pastram si imbunatatim. Va asteptam cu 
drag sa va convingeti! 
Oferim servicii exemplare si mancaruri 
savuroase preparate dupa retete 
internationale ce reusesc sa incante si cele 
mai exigente papile gustative. Personalul 
nostru calificat si instruit in prealabil 
garanteaza o servire impecabila si servicii 
executate cu maiestrie. 
 
Restaurantul ofera, intr-o ambianta intima 
si cocheta, o varietate de preparate atat 
din bucataria locala, cat si din bucataria 
internationala. Puteti servi un mic dejun 
sub forma de bufet, iar la pranz si cina 
puteti alege unul dintre preparatele cu 
specific international. 

Contacts:  

Address: Matei Basarab, 15 
Craiova, 200384, Romania 

Phone: +4 (0) 351 881052 

e-Mail: welcome@hotelprestigecraiova.ro 

Web site: www.hotelprestigecraiova.ro 

Category : 4* 

Accessibility:   Yes 

Languages: E 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Object : Hotel Ramada Description 

Category: Hotel Restaurant  
Povestea Ramada a început în Craiova pe 
24 noiembrie 2015, când pe scheletul 
fostului Hotel Jiul, după 2 ani de 
construcții, a renăscut ca o veritabilă 
pasăre Phoenix, un hotel unic, clasificat 
cu patru stele +, Ramada Plaza Craiova, 
singurul din țară de acest tip, în afara 
celui din capitală. 
 
Altfel spus, vă invităm să vă deconectați 
într-un hotel de lux creat astfel încât să 
poată oferi un loc al intimității, grației și 
discreției, în centrul Craiovei, cu o serie 
completă de facilități și servicii ce îți vor 
depăși așteptările de fiecare dată! 
Detinem 162 camere 
Free wifi gratuit 
Parcare gratuita 
Acces Spa 
Mic dejun inclus 
Transfer aeroport 
Toate produsele pe care vi le oferim sunt 
de cea mai bună calitate și îndeplinesc 
chiar cele mai stricte cerințe 
gastronomice. Suntem dotați cu servicii 
remarcabile ce au ca și particularitate o 
înaltă calitate. Tot ceea ce pregătim 
pentru dumnevoastră este realizat cu 
mult profesionalism întrucât ne dorim să 
aveți parte de o experiență remarcabilă. 
Punem la dispoziția clienților noștri un 

Contacts:  

Address: Calea București, 1 
Craiova, Romania 

Phone: +4 (0) 351 100 200 

e-Mail:  info@ramadaplazacraiova.ro 

Web site: www.ramadaplazacraiova.ro 

Category : 4* 

Accessibility:   Yes 

Languages: E 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



meniu excelent, pentru gusturi variate și 
potrivit chiar și pentru cele mai stricte 
cerințe. În cadrul restaurantului nostru le 
oferim clienților alimente calitative 
asezonate cu muzică bună, aceasta 
reprezentând rețeta perfectă pentru o 
masă reușită.Ne mândrim cu meniul pe 
care vi-l punem la dispoziție, alimente de 
cea mai înalta calitate, mereu proaspete, 
mâncare gătită la cele mai înalte 
standarde pentru a vă satisface papilele 
gustative în cel mai inedit mod posibil. Ne 
dorim ca restaurantul nostru să fie mereu 
prima dumneavoastră alegere, cel mai 
bun loc pentru a mânca și cel mai bun loc 
pentru a petrece momente de calitate. 
 

 

Object : Hotel Bavaria Description 

Category: Hotel Restaurant  
Hotelul Bavaria este unul dintre cele mai 
luxoase hoteluri din Craiova 
Situat aproape de centrul orașului, la 10 
minute de Centrul Vechi, Teatrul 
Național Marin Sorescu, Muzeul de Artă 
sau Universitatea din Craiova, așezarea 
hotelului favorizează atât întâlnirile de 
afaceri cât și vizitarea obiectivelor 
turistice din Craiova. 
Dispunem de 32 de camere structurate în 
6 apartamente și 14 camere double, 11 
camere matrimoniale, 1 cameră 
executive deluxe. Camerele cu 2 paturi 
(double) și camerele matrimoniale pot fi 
utilizate și în regim single. 
Toate camerele sunt dotate cu: telefon, 
TV-satelit cu canale în limba engleză și 
alte limbi, precum și cu minibar, birouri 
încăpătoare, bine luminate, baie cu duș, 
toaletă, chiuvetă și uscător de păr. 
Mobila deosebită, din lemn masiv de 
cireș, întregește impresia generală de 
lux și rafinament. 
Sălile hotelului au fost gândite și 
echipate, cu spații special amenajate ca 
să ofere toate condițiile necesare 
organizării cu succes a oricărui tip de 
eveniment: conferințe, prezentări, 
workshop-uri, simpozioane, seminarii, 

Contacts:  

Address: Caracal, 3 
Craiova, Romania 

Phone: +4 (0) 0351/461.861 

e-Mail:  office@hotel-bavaria.ro 

Web site: www.hotel-bavaria.ro 

Category : 4* 

Accessibility:   Yes 

Languages: E,F,I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



programe de team building, evenimente 
speciale-nunți, botezuri, petreceri 
private sau ale companiilor/recepții cu 
până la 200 invitați. 
Restaurant 
Capacitate 200 de locuri 
Meniuri personalizabile 
Gastronomie internațională si 
tradițională 
Climatizare profesională 
Sonorizare de excepţie 
Bucătari profesionişti 
Servire impecabilă 
 Sala de evenimente a Hotelului Bavaria 
oferă o atmosferă caldă, ideală pentru 
petreceri şi întâlniri de grup. Tot aici se 
poate organiza un mic dejun bogat, un 
prânz delicios sau o cină în compania 
prietenilor după o zi animată, oferind 
intimitate și confort. 
Evenimentele organziate duminica la 
Hotel Bavaria Craiova beneficiază de 15 
% discount. 
Micul dejun este inclus in prețul 
camerelor. 
Sala de conferinte 
100 de locuri aranjament teatru 
proiector 
ecran de proiecție 
flipchart 
aer condiționat 
grupuri sanitare 
  
Sala de Conferințe are o capacitate de 
pana 100 persoane și se poate închiria 
pentru traininguri, seminarii, prezentări, 
lansări de produse, conferințe, 
simpozioane, evenimente culturale, 
expoziții, cât și pentru nunți sau 
petreceri. 
 
Cu un spațiu flexibil complet echipat 
pentru evenimente business sau 
speciale, sala dispune și de asistența 
oferită de specialiștii noștri. 
 
Echipa Hotel Bavaria vă stă la dispoziție 
cu un personal bine pregătit, logistica 
necesară și o gamă variată de meniuri. 
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Object : Hotel Lido Description 

Category: Hotel Restaurant Hotelul Lido din Craiova pune la dispozitia 
oaspetilor 40 camere. In fiecare din aceste 
camere puterea o detin culorile, creand o 
atmosfera si un decor ce confera 
autenticitate, gratie mobilierului ales, 
lenjeriei de cea mai buna calitate, 
perdelelor de material fin, draperiilor 
elegante si mochetelor groase dar moi. 
 
Baile sunt complet si modern utilate cu 
mobilier deosebit, dusuri, oglinzi inramate 
ca niste opere de arta, uscator de par, 
prosoape de calitate superioara. 
 
Barul va asteapta cu o gama larga de 
bauturi fine si va pune la dispozitie un 
spatiu intim si terasa pentru servirea 
micului-dejun intr-un cadru relaxant si 
rafinat.In curtea hotelului se afla 
restaurantul nostru Lido. Restaurant cu 
specific romanesc, unde clientii hotelului 
pot savura in fiecare dimineata micul 
dejun. 
 
Bucurându-se de o locaţie centrală în 
oraşul Craiova, chiar vizavi de hotel se 
găseşte o staţie de autobuz. Grădina 
Botanică este la 10 minute de mers pe jos, 
iar frumosul Parc Nicolae Romanescu este 
la 3 km. Gara Craiova se află la 2,5 km, iar 
Aeroportul Internaţional Craiova este la 9 
km. Hotelul detine deasemenea parcare, 
salii de conferinta si apartamente in regim 
hotelier 

Contacts:  

Address:  
Str. Constantin Brancusi, nr. 10 Craiova, 
Dolj, 200000, Romania 

Phone: +40251.590.332 

e-Mail:  office@lido-craiova.ro 

Web site: www.lido-craiova.ro 

Category : 3* 

Accessibility:   Yes 

Languages E,S,I 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Object : Hotel Flormag Description 

Category: Hotel Restaurant Flormang, cel mai modern 
hotel/restaurant din Craiova te asteapta 
intr-o noua locatie. Organizam nunti, 
botezuri, cocktail-uri, receptii si intalniri 

Contacts:  

Address:  
Strada Calea Severinului NR. 7B, Craiova, 
Dolj, Romania 



Phone: +40769 705 126 de afaceri in cele 2 sali de restaurant de 
350, respectiv 150 de locuri. 
Servicii si Facilitati 
– parcare gratuita, pazita si luminata pe 
timp de noapte, 
– internet wireless gratuit in incinta 
pensiunii, dar si in imprejurimi, 
– posibilitate pentru luarea mesei 
dimineata, la pranz sau seara din meniul 
traditional romanesc, 
– pensiunea Flormang 3 se afla intr-o zona 
linistita, 
– camerele pensiunii sunt dotate cu aer 
conditionat, TV color, minibar, paturi 
single, duble sau matrimoniale, 
– dus in camera cu apa calda NON STOP, 
– incalzire centrala termica, – receptie 
deschisa NON STOP, ziare, terasa atat in 
spatele pensiunii cat si in fata acesteia, – 
camere fumatori & camere nefumatori. 

e-Mail:  office@hotel-relax.ro 

Web site: https://flormang.ro/ 

Category : 3* 

Accessibility:   Yes 

Languages E,S,I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Object : Hotel Relax Description 

Category: Hotel Restaurant Este hotelul pe care trebuie sa-l alegi 
atunci cand vizitezi Craiova, fiind locatia 
ideala pentru cazare si alte evenimente. 
Fie ca alegeti Hotel Relax pentru cazare in 
interes de afaceri, in scop turistic, 
participati sau organizati un eveniment, 
hotelul nostru de 3 stele din Craiova va 
ofera numeroase facilitati pentru o sedere 
placuta in Craiova. Cele 19 camere ale 
hotelului sunt completate de o varietate 
de servicii si facilitati. conditionat, 
televizor, acces la Internet. Camera 
moderna, special amenajata pentru a va 
oferi o sedere cat mai placuta, relaxata si 
cat mai mult confort. Cu o suprafata de 
15mp, este mochetata complet. 
Fiecare camera are cabina dus, uscator 
par. 
 

Contacts:  

Address:  
Calea Severinului Nr. 48 Langa Fabrica de 
bere, Craiova, Jud. Dolj, Romania 

Phone: +40251.590.332 

e-Mail:  office@lido-craiova.ro 

Web site: https://hotel-relax.ro/ 

Category : 3* 

Accessibility:   Yes 

Languages E,S,I 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Camera dubla superioara este un nume 
convenţional pentru camerele de hotel 
frumoase si luminoase pe care Hotel Relax 
Craiova vi le ofera. Combinaţia optimă de 
confort, functionalitate si eleganta fac 
camerele duble superioare de hotel cel 
mai puternic argument care ii face pe 
oaspeţii noştri sa se intoarca, oricand cu 
placere. 
Hotel Relax ofera oaspetilor un Business 
Center complet echipat si acces gratuit la 
Internet WiFi. Incepeti ziua cu un mic 
dejun delicios si copios in Restaurantul 
Hotelului. 
RESTAURANTUL HOTEL RELAX CRAIOVA 
Vă oferă servicii complete și de calitate 
pentru organizări de nunți, botezuri, 
aniversări, petreceri de firmă, conferințe 
sau oricare alt eveniment special. 
 
În restaurantul nostru găsiți întotdeauna o 
atmosferă plăcută și rafinată, meniuri 
variate, prețuri avantajoase, precum și 
servicii ireproșabile. Restaurantul HOTEL 
RELAX Craiova întâmpină și satisface cele 
mai exigente pretenții. 
Camera single superioara – mini bar, aer  
 

 


