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Cuprins: 
 

I. Serviciile Hotelului 

II. Servicii de Pază și Securitate 
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Bine ați venit la Hotelul Draga Maria! Ne face o deosebită 

plăcere să vă avem ca oaspete și ne dorim ca sejurul dvs. să 

fie unul cât mai plăcut și mai relaxant. 

 

Hotelul și-a deschis porțile în iarna anului 2008, pentru ca 

în anul 2014 să fie modernizat special pentru a fi gazda dvs. 

perfectă pentru o vacanță departe de casă. Amplasat într-o 

zonă extrem de liniștită din Predeal, în proximitatea unor 

importante obiective turistice – precum complexul de ski 

Clăbucet –, Hotelul Draga Maria vine în întâmpinarea 

turiștilor români și străini, precum și a celor care călătoresc 

în scop de afaceri, oferind un ambient cald și primitor, 

servicii personalizate și o atmosferă rustică, dar în același 

timp elegantă și relaxantă. 

 

Echipa noastră vă așteaptă cu nerăbdare și cu ospitalitate. 

Sperăm că standardul serviciilor oferite vă vor face un 

oaspete fidel al hotelului nostru de fiecare data când alegeți 

să călătoriți în regiunea Valea Prahovei. 

 

Vă mulțumim că ați ales Hotelul Draga Maria! 



   
 
 

    

I. SERVICIILE HOTELULUI 

 
 

 
 
 
 
 

 
Restaurantul are o capacitate de până la 25 de  
persoane și se află la dispoziția clienților în 
intervalele orare menționate mai jos. În 
Restaurantul Draga Maria, stilul modern se 
îmbină armonios cu atmosfera rustică pentru 
a crea o atmosferă confortabilă si plăcută. 
 
Micul Dejun 
 

Micul dejun se servește între orele 8:00 - 10:30 
și are următoarea componență: 
 

 
 

Meniu Mic Dejun 
 

Paine albă / integrală 
Ou fiert / ou ochi / omletă 

Salam 
Mușchi file 

Telemea 
Cașcaval 

Roșii 
Castraveți  
Ardei gras 
Unt și gem 

Cafea / Ceai 
 

Există și alte variante de mic dejun pe lângă 
cele descrise mai sus. 

 
 



   
 
 

    

  
 

Cina  
 
Cina se servește între orele 18:00 - 20:00 și 
presupune un meniu prestabilit. 

 
 

Meniu Cină 
 

Pentru cină (la fel ca și pentru prânz) se poate 
comanda din meniul A la Carte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Băuturile nu sunt 
incluse! 
 
Pentru mai multe 
informații vă 
rugăm să apelați 
recepția – tasta 0 



   
 
 

    

 

 

 
În incinta restaurantului, beneficiați de un 
sistem performant pentru KARAOKE. Dacă 
aveți nevoie de informații suplimentare cu 
privire la acest serviciu, vă rugăm contactați 
Receptia – tasta 0. 

 
Hotelul vă pune la dispoziție o serie de jocuri 
pe care le puteti folosi în mod gratuit, fără a 
plăti taxe suplimentare. 
 
Jocuri disponibile: Table, Șah, Rummy, Cărți de 
joc. Pentru alte detalii, vă rugăm să contactați 
Recepția – tasta 0. 
 

 
Vă puteți depozita echipamentul sportiv în 
spațiul special amenajat din incinta locației. 
Pentru detalii, vă rugăm să contactați 
Recepția – tasta 0. Pentru acest serviciu nu se 
percepe nicio taxă. 
 

  
Copiii sunt bineveniți și beneficiază de un loc 
de joacă interior în imediata vecinatăte a 
recepției și a restaurantului, precum și de o 
serie de facilități în exterior (tobogan, casuță 
de joacă, leagăn, mini-escaladă). Locul de 
joacă interior este supravegheat video. Pentru 
detalii, vă rugăm contactați Recepția – tasta 0. 
 



   
 
 

    

 
Sunt disponibile locuri de parcare in curtea 
hotelului. Beneficiati de acest serviciu în mod 
gratuit. 
 

 

 
Instrucțiuni de folosire : 
 

1. Închideți ușa 
2. Formați un cod din 4 cifre 
3. Apasati # 
4. Pentru deblocare tastați codul 

 
*În cazul in care seiful este blocat, va rugăm 
să contactați Receptia – tasta 0. 
 

 

 

 
Pentru ca șederea dvs. să fie cât mai 
relaxantă, aveți la dispoziție o selecție de 
produse în minibarul camerei. Produsele pe 
care le veți consuma vor fi incluse în  factura 
dvs. conform prețurilor afișate in cameră.  
 
Vă rugăm consultați lista de prețuri, iar în ziua 
plecării, vă rugăm să prezentați la Recepție 
formularul completat. 
 

 
Dacă doriți ca prosoapele să fie schimbate, vă 
rugăm să le lăsați în cadă.  
 
Dacă doriți ca lenjeria să fie schimbată, lăsați 
semnul “SCHIMBAȚI LENJERIA!” pe pat. 
 



   
 
 

    

 
Pentru a nu fi deranjați, plasați pe clanță, in 
exterior, semnul “NU DERANJAȚI!”. 
 
Dacă doriți ca apelurile telefonice să fie 
restricționate, informați Recepția, dar nu uitați 
să amintiți când doriți să reprimiți telefoane. 
 

 

 
Puteți accesa internetul din interiorul camerei. 
Conexiunea este wireless și vă puteți conecta 
utilizând rețelele Hotelului. Beneficiați de acest 
serviciu în mod gratuit, fără niciun fel de taxă 
suplimentară. Parola este castel12. 
 

 

 

 
Vă rugăm contactați Recepția și precizați cu 
exactitate ora la care doriți să primiți telefonul 
pentru trezire.  
 
 

 
Tensiunea curentului la prize este de 220 V, cu 
o intensitate de 50Hz. 
 
 
 

 
 

 
Hotelul este echipat cu un sistem avansat de 
detectare a incendiilor. În eventualitatea în 
care se declanșează alarma de incendiu, vă 
rugăm să urmați semnele “EXIT” de pe holuri. 
 
 



   
 
 

    

 

 

 
Eliberarea camerei se face până la ora 11:00. 
Dacă doriți să eliberați camera mai târziu, vă 
rugăm să contactați Recepția.  
 
 

 

 
Puteți achita în RON, inclusiv cu carduri de 
credit sau debit (VISA, MASTERCARD) sau cu 
tichete cadou, tichete restaurant sau tichete 
de vacanță. 
 

 
Pentru orice fel de cerințe speciale, vă rugăm 
să contactați Recepția – tasta 0. 
 

 

 

 
Personalul de la Recepție vă poate chema un 
TAXI. Vă sugerăm să insistați ca taximetristul 
să pornească aparatul de taxare înainte de 
plecare. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

    

II. SERVICII DE PAZĂ ȘI SECURITATE                        
 

 
 

 
Pentru reducerea riscului de incendiu, vă 
rugăm să urmați recomandările noastre: 
 

 Fumatul în camere este strict interzis!  
 Folosirea în baie a altor aparate 
electrice decât aparatul electric de 
bărbierit, periuța de dinți electrică sau 
uscătorul de păr nu sunt indicate. 
 Holurile sunt dotate cu semne 
luminoase indicând calea de urmat în caz 
de urgență. Vă recomandăm să le 
localizați imediat după intrarea în hotel. 
 În cazul producerii unui mic incendiu, vă 
rugăm să rămâneți calmi și să urmați 
traseul de urgență. 

 

 

 
Pentru un plus de discreție folosiți semnul 
“NU DERANJAȚI!”. 
 
Ușile sunt prevăzute cu cartele electronice. 
Dacă întâmpinați dificultăți la accesul în 
cameră, vă rugăm să contactați Recepția. 
 
Când părăsiți camera, asigurați-vă că ușa s-a 
încuiat. Este bine să verificați acest lucru chiar 
și împingând ușa. Când răspundeți la usă, 
identificați mai întâi persoana din fața ușii. 
Dacă aveți îndoieli, apelați Recepția – tasta 0. 
 
 



   
 
 

    

 
În oraș nu este indicat să dețineți sume 
importante de bani care pot fi remarcați 
atunci când faceți cumpărături sau plătiți 
cash. 
 

 
Niciodată să nu vă lăsați bagajele 
nesupravegheate. De asemenea, fiți foarte 
atenți cu bagajele de mână în locurile foarte 
aglomerate. 
 

  
Țineți portofelul în buzunarul înterior al 
hainei. Recomandăm doamnelor și 
domnișoarelor să mențină în permanență 
contactul cu geanta de umăr, mai ales în 
spațiile aglomerate. 
 

 
Folosiți numai taxiurile de companie. 
Informați-vă încă de la bun început de prețul 
călătoriei întrebând taximestristul. La intrarea 
în locație, angajații noștri vă vor chema 
numai taxiuri autorizate. Fiți siguri că înainte 
de plecarea în cursă aparatul de taxat este 
pornit. 
 

 
 
 
 
 
 



   
 
 

    

III. RECREERE & PETRECEREA TIMPULUI LIBER 
 

 
Predeal : 

 Monumentul Eroilor 

 Cimitirul Eroilor 

 Mănăstirea Predeal 
 

Sinaia : 

 Casa Memorială George Enescu 

 Castelul Peleș 

 Castelul Pelișor 

 Mănăstirea Sinaia 

 Cazinoul 

 Muzeul Rezervației Bucegi 
 

Bușteni : 

 Crucea Eroilor Neamului  

 Muzeul Cezar Petrescu 

 Castelul Cantacuzino 

 Biserica Domnească 

 Monumentul Ultima Grenadă 

 Centrul Civic 

 Babele 

 Sfinxul 

 Vârful Omu 
 

Azuga : 

 Cramele Halewood, secția Azuga 

 Biserica Sfânta Treime 

 Capela de pe Muntele Sorica 
 

 



   
 
 

    

 
Râșnov : 

 Cetatea Râșnov 

 Peștera Râșnov 
 

Bran : 

 Castelul Bran 

 Monumentul Reginei Maria 
 

Brașov : 

 Biserica Neagră 

 Turnul Alb și Turnul Negru  

 Vechea Cetățuie a Brașovului 

 Piața Sfatului 

 Biserica Sf. Bartolomeu 
  

  
Trasee cu pornire din Predeal: 

 Predeal – Cabana Trei Brazi – Poiana 
Secuilor (1h 20min) 

 Predeal – Cabana Pârâul Rece – 
Cabana Cerbului (1h 40min) 

 Predeal – Cabana Diham – Cabana 
Mălăiești – Vârful Omu (7 - 8h) 

 Predeal – Clăbucetul Taurului – Azuga 
(3 ½ h)  

 Predeal – Cabana Susai (2 ½ h) 
 

Trasee cu pornire din Sinaia: 

 Sinaia – Cota 1400 – Cabana Vârful 
cu Dor (2 ½ h) 

 Sinaia – Poiana Stânei – Cabana 
Piatra Arsă (3 ½ h) 
 



   
 
 

    

 
Trasee cu pornire din Bușteni: 

 Bușteni – Valea Jepilor – Cabana 
Caraiman (2-3h) 

 Bușteni – Cantonul Jepi – Cabana 
Piatra Arsă (4 ½ h)  

 Bușteni – Poiana Izvoarelor – Pichetul 
Roșu – Vf. Bucșoiu – Vf. Omu (7-8h) 

 Bușteni – Cabana Gura Diham – 
Cabana Poiana Izvoarelor (2-3h) 

 Bușteni – Cantonul Schiel (3-4h) 

 Bușteni – Cascada Urlătoarea (1 ½ -
4h) 

 
Trasee cu pornire din Azuga: 

 Valea Azugii – Cabana Susai (3-4h) 

 Azuga – Culmea Sorica – Vf. Cazacu – 
Vf. Băiuțu (Zamora) - 4h; 

 Azuga – Valea Grecului – Șaua Baiului 
– Cabana Diham (2 ½ h) 

 
Trasee cu pornire din Poiana Brașov: 

 Poiana Brașov – Cabana Cheia (3-4h) 
 

 

 

 
Predeal: 

 Cioplea, Clăbucet Sosire, Clăbucet 
Variantă, Clăbucet Plecare, Cocoșul, 
Orizont, Gârbova, Poliștoaca, 
Subteleferic, Trei Brazi. 

 
Pârtia de ski Clăbucet Sosire este dotată cu 
instalație de nocturnă. 
 



   
 
 

    

 
Sinaia: 

 Carp, Drumul Vechi, Papagal, 
Turistică, Valea Dorului, Babele, 
Vânturiș, Scândurari, Gondola, 
Lăptici, Târle, Drumul de Vară, Valea 
cu Brazi. 

 
Busteni: 

 Kalinderu, Bușteni-Gura Diham, Valea 
Cerbului, Cabana Omu, Babele-
Peștera, Piatra Arsă, Cabana Babele. 
 

Azuga: 

 Sorica, Cazacu, Cazacu Variantă, 
Cazacu Stație, Azuga Sud, La Stână, 
Cazacu Baby Ski. 

 
Poiana Brașov: 

 Lupului, Sulinar, Drumul Roșu, Ruia, 
Kanzel, Bradul, Stadion,  

 

 

 
Predeal: 

 Carnavalul Zăpezii – februarie 
Sinaia :  

 Festivalul Sinaia Forever – septembrie 
Azuga:  

 Festivalul Azuga – septembrie 
Râșnov: 

 Zilele orașului Râșnov – mai 

 Handmade ART-FEST – iulie 

 Festival medieval – septembrie 
 



   
 
 

    

 
Bran: 

 Zilele Branului – august 

 Răvășitul Oilor – Festivalul Brânzei și 
al Pastramei – septembrie 

Brașov: 

 Junii Brașovului – mai 

 Festivalul Internațional Garofița 
Pietrei Craiului – iulie 

 Raliul Brașovului – martie  
 

 

 

 

 
Predeal: 

 The Office Lounge 

 Cuvee Lounge 

 Millenium Night Club 

 Guiness Pub 

 City Pride Pub 
 
Brașov: 

 Bamboo 

 Voodoo Lounge 

 Tequila Bowling 

 Sir Arthur Club 

 Fashion Club  

 Blue Night Karaoke 
 

Sinaia: 

 Famous Club & Lounge 

 VIP 

 Black Horse 

 Irish Pub 

 Blue Caffe Bar 



   
 
 

    

IV. TELEFON & TV 
 

 

 

 
Pentru informații privind numere de telefon 
ale persoanelor fizice sau juridice  formați 
0268+931. 
 

  

Pentru Recepție 
 
Pentru apelarea 
 camerelor 

0 
 
Formați numărul 
camerei (ex. 102) 
 

Pentru telefoane 
locale 

9 + Nr. telefon 

  
Pentru alte tipuri de telefoane, vă rugăm să 
contactați Recepția 
 

 

Informații Gară 0268/410 233 
Poliție Predeal 0268/456 119 
Jandarmeria Predeal 0268/455 042 
Pompieri Predeal 0268/456 212 
Ambulanță 112 
Salvamont Predeal 0725 826 668 
Farmacia Asclepyos Gară 0268/456 038 

 
* Vă rugăm contactați Recepția pentru orice 
altă informație. 
 
 
 



   
 
 

    

 

 
Camerele sunt dotate cu SMART TV-uri ce 
funcționează printr-un sistem de tip IP-TV. 
Aveți acces la internet și prin intermediul 
televizorului din camera dvs. Acest serviciu 
este gratuit. 
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să 
contactați Recepția – tasta 0. 
 

 
 
VĂ MULȚUMIM ȘI VĂ URĂM ȘEDERE PLĂCUTĂ!
  


