
 la IOANA HOTELS SINAIA



 

VINERI 
23.12.2022

Vă vom întâmpina, începând cu ora 15:00,  într-o atmosferă de sărbătoare cu un “welcome drink” și
bradul împodobit gata să apară în story :)

Vă puteți continua seara relaxându-vă în lobby, ascultând colinde lângă focul șemineului.
Începând cu ora 18.00 vă asteptăm, pe baza rezervărilor, în restaurant, unde puteți comanda cina  à la

carte din noul meniu.
SÂMBĂTĂ
 24.12.2022

Micul dejun festiv  se va servi între orele 08.00-11.00.
Începând cu ora 12.00, în Forest Garden, ne vom bucura împreună de aromele tradiționale românești ale

Crăciunului, cu țuică fiartă, jumări și șorici proaspăt, pomana porcului la tuci cu mămăliguță.
Dupa ora 13.00 puteți servi masa de prânz à la carte în restaurant, asigurându-vă că ați făcut o rezervare

in prealabil.
Începând cu 19.30 restaurantul vă așteaptă la Cina de Ajun, cu preparate delicioase.

Echipa noastră a pregătit fiecare detaliu pentru ca tu și cei dragi să vă
bucurați de cea mai frumoasă sărbătoare, așa cum ați visat. 

Anul acesta, Crăciunul la Ioana Hotels, va fi din nou, CA’N POVEȘTI! 
 

PROGRAMUL PENTRU PERIOADA CRĂCIUNULUI



 

PROGRAMUL PENTRU PERIOADA CRĂCIUNULUI
 

DUMINICĂ
25.12.2022

 
Micul dejun festiv se va servi  între orele 08.00-10.00.

Începând cu ora 13.00, până la ora 16.00 în restaurantul nostru puteți sărbători
 bucurându-vă de bufetul bogat și gustos de Crăciun. 

La ora 20.00 vă așteptăm în restaurant unde puteți comanda à la carte; 
asigurându-vă că ați făcut o rezervare in prealabil.

 
LUNI

26.12.2022
 

Micul dejun se va servi între orele 08.00-11.00
La final, vom primi cu nerăbdare sugestiile voastre pentru anul viitor, atunci când ne vom revedea să

petrecem, din nou sărbătorile de iarnă CA’N POVEȘTI la Ioana Hotels Sinaia!
 

Vă dorim un an nou plin de bucurii!
 
 

Echipa Ioana Hotels Sinaia
 
 



 

CINĂ - AJUNUL CRĂCIUNULUI 
 

 
GUSTARE RECE

Caltaboș, Leber, Tobă, Pastramă, Costiță
afumată, Cârnat afumat

 Brânză maturată de oaie, Brânză de burduf în
coajă de brad

Legume asortate, Slănină, Șorici
 

FELUL PRINCIPAL
Pomana porcului

Cârnați prăjiți și piure de cartofi
Varză acră călită

Cartofi rumeniți în untură
Mămăliguță, Murături asortate

 
DESERT

Cozonaci și prăjituri de casă
 
 
 
 



 

PRÂNZ - ZIUA DE CRĂCIUN

GUSTAREA DE CRĂCIUN
Șorici, Jumări, Caltaboș, Leber, Tobă,

Pastramă, Slănină afumată
Platou de brânzeturi românești

Platou de brânzeturi fine
Pate de ficat de rață

Păstrăv afumat
Salată de icre de știucă

Piftie de porc
Piftie de curcan
Salată de boeuf

Zacuscă cu ciuperci
Salată de vinete

Ouă umplute
 

CIORBE
Supă de cocoș de țară cu găluște
Ciorbă de gâscă cu zdrențe de ou

Ciorbă de fasole boabe cu afumătură
 
 
 



 

PRÂNZ - ZIUA DE CRĂCIUN

TRADIȚIILE
Sarmale de porc în foi de varză murată

Sarmale de curcan în foi de viță
Sarmale vegetariane

Mămăligă coaptă la ceaun
Carne de porc la garniță

Cârnați de casă prăjiți cu sos de hrean
Varză călită

Cartofi copți în untură
Platou cu legume la grătar (sparanghel,

dovlecei, ardei, vinete)
Murături asortate, castraveți murați, salată de

varză murată
 

CARVING STATION
Purcel umplut

Curcan la cuptor
Pulpă de porc uitată în cuptor

 
DESERT

Cozonaci și prăjituri de casă
 



 

Supă de cocoș de țară cu găluște
Ciorbă de vacuță

 
Spaghete cu roșii și busuioc

Tortellini cu șuncă și smântână
Șnițel de pui la grătar

Chifteluțe
Mini pizza cu diverse topping-uri

Piept de pui la grătar
Fish & Chips

 
Mămăligă cu brânză și smântână

Piure de cartofi
Cartofi prăjiți

 
(În toate farfuriile, mai puțin la paste, vor fi

bastonașe de legume crude: morcovi, castraveți,
ardei)

 
Clătite cu gem sau ciocolată

 

MENIU DE CRĂCIUN
PENTRU COPII



 

PACHETE SPECIALE DE CRĂCIUN
3 nopți

23-26 decembrie 2022

Tip cameră Pachet 3 nopți

Camera dublă/2 adulți 4350 Lei

Family Room 
2 adulți & 2 copii

5150 Lei

Cortina/2 adulți 4650 Lei

Tirol/2 adulți 4950 Lei

St. Moritz/2 adulți 4950 Lei

Aspen/2 adulți 6150 Lei

Salt Lake/2 adulți 7050 Lei

Welcome de sărbătoare
Cazare 3 nopți și mic dejun festiv
Pomana porcului și țuică fiartă în ziua
de Ajun (24 decembrie), totul într-o
atmosferă de sărbătoare in Grădina
Forest.
Seară de neuitat în Ajunul Crăciunului
(24 decembrie) cu produse tradiționale
Masă Festivă de prânz in ziua de
Crăciun (25 decembrie)
Entertainment permanent pentru copii

PACHETELE INCLUD:

*Copiii până la 6 ani beneficiază de gratuitate.
*Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 12 ani - 800 lei/copil/sejur.

*Pentru copiii mai mari de 13 ani sau pentru al 3-lea adult - 1400 lei/sejur.
 

     CONDIȚII DE PLATĂ/ANULARE:
50% la confirmarea rezervării, rambursabil până la data de 05.12.2022

100% după data de 06.12.2022, nerambursabil




