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Da!
Mă mărit La Castel

Când erai micuță, te uitai în cufărul de amintiri al mamei, printre 

fotografiile de la nuntă și îți imaginai cum va fi a ta. Te vedeai 

mireasă, strălucind asemeni prințeselor din povești, și-l aveai 

la braț pe el. El, cel care avea să te conducă în cele mai frumoase 

aventuri ale vieții. El, cel cu care îți vei întemeia o familie plină de 

tandrețe. Cu care îți vei crește copiii și care te va mângâia pe creștet 

în zilele grele. El, cel care te face să zâmbești doar cu o privire.

Astăzi, acel moment a venit.   Și-ți dorești, la fel ca ieri, ca nunta 

ta să fie un bal de poveste. Noi ne dorim să-ți fim alături în cel mai 

frumos moment al vieții și-ți oferim scena pentru acesta:

Castelul perfect pentru o prințesă!



La Castel, nunta ta este de poveste!

În ziua nunții, mireasa și mirele deschid o nouă filă din viață. Acum ,,doi” 

devin ,,unul” și vreți să celebrați acest moment unic alături de familie, 

prieteni și colegi. Meritați să fiți răsfățați, iar La Castel știe cel mai bine 

cum să facă asta! 

Lasă-ne să ne îngrijim de toate grijile tale, pentru ca tu să te bucuri de ceea 

ce contează: cel mai important moment din viața voastră!

Una dintre preocupările mirilor o constituie găsirea locului ideal pentru 

realizarea fotografiilor de nuntă. 

La Castel are cea mai apreciată Grădină de Vară din Iași, conform recenziilor 

oaspeților care ne-au trecut pragul. Aici poți realiza fotografii unice, care se 

vor transforma în cufărul de amintiri pentru copiii voștri. 

De la fântâni arteziene la izvoare și statui care se încadrează perfect în 

spațiul verde, Grădina de Vară La Castel te va surprinde ca o oaza fermecată, 

care-ți va bucura sufletul și invitații.



Săli fără pereche

Suflete pereche
Spune-ne ce nuntă îți dorești și-ți vom spune ce sală ți se potrivește! 

Suntem pregătiți să îți oferim varianta perfectă, atât pentru o nuntă intimă, 

cu oamenii dragi sufletului tău, cât și pentru o nuntă cu alai, ca-n basmele 

de altădată.

Fiecare detaliu va reflecta dorințele tale prețioase, într-una din sălile 

noastre. Îți oferim 5 variante din care să-ți alegi scenă ideală pentru a 

petrece cel mai important eveniment din viața ta:

S A L A Veneţiană
Este locul în care lumina discretă 

și voioșia predomină. Aceasta este 

sala perfectă pentru evenimentele 

apropiate sufletului tău.

Cu o capacitate de 30-50 de persoane, 

este locul ideal atunci când îți dorești o 

nuntă intimă, dar extrem de rafi nată.

pentru



S A L AColoanelor
Elementele de design aerisite îi oferă 

acestei săli o eleganță subtilă. Iar noi 

îți oferim libertatea de a o aranja fără 

cusur, astfel încât fi ecare element să-ți 

refl ecte întocmai personalitatea.

Cu o capacitate maximă de 60 de 

persoane, Sala Coloanelor este ringul 

perfect pentru a-ți celebra primul 

dans cu jumătatea ta.



S A L A Regală
Oaspeții ne spun că La Castel este de poveste. Noi credem că cele mai 

frumoase povești sunt scrise de voi și ne bucurăm nespus să vă fim gazdă. 

În Sala Regală, nunta voastră va avea un aer roial, prin somptuozitatea 

arhitecturii și a elementelor de design.

Cu o capacitate maximă de 15o de persoane, o scenă de mari dimensiuni și 

acustică excelentă, nunta voastră va deveni o amintire de colecție pentru 

voi și toți cei prezenți.  



 T E R A S A

Turnurilor
La Castel, nicio nuntă nu seamănă cu 

alta! Terasa Turnurilor este o alegere 

inedită pentru a-ți celebra iubirea!

Spațiile vitrate de mari dimensiuni 

reprezintă o fereastră către natură, 

iar notele lemnoase din amenajări îi 

conferă  o nuanță vintage, perfectă  

pentru un eveniment de neuitat! 

Dacă ai între 150 și 250 de invitați, 

aceasta este sala pe care o căutai!   



      La Castel

Ballroom
Vedeta Castelului a găzduit cele mai frumoase evenimente ale Iașiului, 

cunoscând iubirea în toate formele ei. Pentru că aici fi ecare detaliu refl ectă 

dragostea de frumos și grija pe care o acordăm oaspeților noștri.

Meriți o nuntă de poveste, în care să-ți arăți iubirea întregii lumi! Alege 

Castel Ballroom și până la 550 de oaspeți vor putea dansa și celebra alături 

de voi, la o nuntă care va dăinui în inimile invitaților!





La Castel avem grijă ca nunta ta să fi e așa cum ai visat-o!

Sălile de poveste, meniurile variate, create de chefi  premiați la competiții 

internaționale, serviciile realizate cu pricepere, facilitățile de prima clasă și Grădina 

de Vară se îmbină armonios, alcătuind un eveniment ca o simfonie de emoții.

La Castel îți încânți palatul!

Poți alege din 5 variante de meniu sau putem contrui împreună unul! 

          Gustare Rece          Gustare Caldă 

Preparate din pește (sau alt preparat la alegere) Preparat principal

Prăjituri, tort și fructe Apă, răcoritoare și cafea

CADOURI PENTRU MIRI
• Primirea oaspeților cu șampanie

• Paharele pentru întâmpinarea invitaților, decorate special pentru miri și nași

• Cartea de onoare oferită de noi, impresiile oferite de oaspeții dumneavoastră

• Cutia pentru daruri și suportul pentru lumânările de cununie, oferite cu drag

•Apartamentul matrimonial în noaptea nunții - șampanie, fructe și   ciocolată din 

partea casei

• Consultanță în organizarea evenimentului

•30% discount din tariful de recepție la cazarea oaspeților în seara evenimentului, 

pentru nunțile organizate în zilele de vineri și duminică 2019

• 20% Discount la ciorba de potroace, organizată a doua zi

• 20% Discount la preparatele culinare, pentru nunțile organizate în perioada 

Ianuarie – Aprilie 2019 – 2020;

• 10% Discount la Dansul Mirilor: Ikim Dance Academy

• 10% Discount la serviciile de make-up: Iolanda Iacomi

• 10% Discount la rochiile de mireasă și ocazie: Edith Val • 10% Discount la costume: Seroussi

• 10% Discount la contractarea formației Taraful Domnesc Iași

• Pachete avantajoase la agenția de turism parteneră

Ofertă Nunţ i!
2019-2020

Meniu

*Evenimentele proprii, marca La Castel, nu sunt incluse în ofertă

Oaspeții care își organizează nunta în anul 2020 și achită, în perioada ianuarie - martie 2020, un avans de:

- 30% din valoarea de contract, beneficiază de 5% discount din valoarea finală a evenimentului; 

- 50% din valoarea de contract, beneficiază de 10% discount din valoarea finală a evenimentului;

• 5% Discount la următorul eveniment organizat de dumneavoastră 

la locația Hotel Restaurant La Castel*



Ofertă Nunţ i!
2019-2020

De la 265 lei/persoană pentru zilele de vineri 2019

VOUCHER* în valoare de 1060 lei = 4 meniuri gratuite

TORTUL MIRESEI din partea casei

30% discount din tariful de recepție la cazarea oaspeților

în seara evenimentului

De la 285 lei/persoană pentru zilele de sâmbătă 2019-2020

VOUCHER* în valoare de 1140 lei = 4 meniuri gratuite

10% discount din tariful de recepție la cazarea oaspeților

în seara evenimentului

50% Discount la Prăjiturile de casă

Ofertă pentru nunțile organizate în zilele de duminică 2019

De la 245 lei/persoană pentru zilele de duminică 2019 

VOUCHER* în valoare de 980 lei = 4 meniuri Gratuite     (Meniu cu 3 feluri de mâncare)

De la 275 lei/persoană pentru zilele de duminică 2019

(Meniu cu 4 feluri de mâncare)

VOUCHER* în valoare de 1100 lei = 4 meniuri Gratuite

TORTUL MIRESEI din partea casei

+ 20% Discount la Pachetul OPEN BAR ALCOHOLIC DRINKS

Sau 20% Discount la Cocktail Bar 

30% discount din tariful de recepție la cazarea

oaspeților în seara evenimentului

Ofertă pentru nunțile organizate în zilele de post din 2019

*Voucherul valoric se acordă doar sub formă de discount la meniu.

10% Discount la preparatele culinare



SERVICII EXTRA

La Castel ne dorim să te surprindem mereu plăcut,

oferindu-ți mai mult decât te aștepți!

SERVICII DECORAȚIUNI ȘI CANDY BAR

Aranjamentele fl orale și Candy Barul pot fi  onorate, la cerere,

de către Gardenia Events

SERVICII SPECIALE

Open Soft drinks (apă, suc, cafea)

Open BAR Premium

Open BAR Classic

Cocktail BAR

Cigarette BAR

Wine BAR

Ice Cream BAR

SERVICII PERSONAL

Pentru servicii de calitate, evenimentul este pregătit de personalul nostru:

1 ospătar pentru 20 de oaspeți, 1 bucătar pentru 30 de oaspeți

1 barman, personal auxiliar și șef de sală*

TERMENI ȘI CONDIȚII

Cadourile pentru miri sunt oferite din partea casei,

pentru evenimentele organizate în 2019 / 2020

Avans în valoare de 2000 lei la semnarea contractului,

iar restul de plată se achită la fi nalul evenimentului

Nu se percep comisioane sau plăți suplimentare

Cu 30 de zile înainte de eveniment se stabilește meniul

Cu 7 zile înainte de eveniment se confi rmă numărul aproximativ

de oaspeți, pentru a comanda desertul

Cu 3 zile înainte de eveniment se confi rmă numărul fi nal de oaspeți,

pentru a comanda preparatele culinare, în funcție de meniul ales

* Fără taxe de personal.



La Castel,
nunta ta poate costa 1 LEU!*

)

* În campanie sunt incluse  contractele semnate în perioada 8 Februarie – 10 Mai 2019, 

Ne bucurăm să-ți fi m aproape în cea mai importantă zi

a vieții tale și ne dorim să spui

Da!
Mă mărit La Castel

** Gratuitatea se acordă în limita a 100 de meniuri.

Extragerea câștigătorilor: 15 Mai 2019

 

din toată inima!

De aceea, îți oferim toate motivele

să alegi Castelul perfect 

pentru nunta ta!



COCKTAIL BAR

COCKTAIL BAR

COCKTAIL BAR

16 lei/persoană

Cocktail-urile se realizează cu băutura din rețetar, 
achiziționată de către benefi ciar; 

35 lei/persoană

Cocktail-urile se realizează cu băutura din rețetar, 
inclusă în prețul pachetului; 

FULL  70 lei

OPEN BAR ALCOHOLIC DRINKS + COCKTAIL BAR (5+2)

• Conține pachetul de băuturi Open Bar Alcoholic 
Drinks + 5 cocktail-uri alcoolice și 2 non-alcoolice, care 
pot fi  alese din meniul Cocktail BAR.

• Cocktail-urile se realizează cu băutura din rețetar, 
inclusă în prețul pachetului;



M otivele
să-ți faci nunta La Castel

Te așteptăm cu drag!

• Servicii complete, pline de rafi nament

• Consultanță din primul moment, până la 

fi nalizarea evenimentului

• Preparate culinare de excepție

• Chefi  cu distincții internaționale

• Sala potrivită dorințelor tale

• Decoruri și amenajări prețioase

• Facilități de primă clasă

• Hotel, parcare gratuită

• Raport calitate – preț excelent

• Profesioniști în organizare de Evenimente

• Mii de clienți mulțumiți și personal cu 

experiență în arta ospitalității




