
CONFERENCE
MELODIA



Pentru evenimente private personalizate pe litoral, echipa noastră vă 
oferă servicii complete, de la alegerea spațiului potrivit la cele mai 
bune opțiuni pentru meniu. 
Conference Melodia de află la doar 500 m distanță de Hotel Melodia, 
în mijlocul stațiunii Venus. Centrul de conferințe este potrivit pentru 
orice tip de eveniment corporate. 

Echipa Corporate Melodia și managerul personal dedicat sunt 
profesioniști în organizarea oricărui tip de eveniment, fie workshop, 
training, prezentare sau conferință. 

Vă punem la dispoziție variante multiple de meniu, adaptate 
oricăror cerințe, trei săli de conferință dotate cu echipamente de 
ultimă generație și pachete personalizate de business 
entertainment. 

CONFERENCE MELODIA



SALA BOLERO
Cu o capacitate între 29 și 109 persoane, în funcție de 
tipul de aranjament al mobilierului, această sală este 
ideală pentru evenimentele în cadru restrâns. 

Aranjament: 
U Shape: 29 locuri
Teatru: 109 locuri
Classroom: 84 locuri
Boardroom: 48 locuri

Dotări: 

Videoproiector
Flipchart
Conexiune la internet
Sistem de sonorizare 
Aer condiționat



SALA JAZZ

Cu o capacitate între 31 și 119 persoane, această sală 
poate găzdui evenimente variate și poate fi personalizată 
în funcție de dorințele fiecărui client. 

Aranjament: 
U Shape: 31 locuri
Teatru: 119 locuri
Classroom: 84 locuri
Boardroom: 48 locuri

Dotări: 

Videoproiector
Flipchart
Conexiune la internet
Sistem de sonorizare 
Aer condiționat



SALA TANGO

Cea mai mare dintre sălile Conference Melodia, cu o 
capacitate de maximum 250 de  locuri, este ideală pentru 
evenimente de anvergură.

Aranjament: 
U Shape: 51 locuri
Teatru: 250 locuri
Classroom: 180 locuri
Boardroom: 104 locuri

Dotări: 

Videoproiector
Flipchart
Conexiune la internet
Sistem de sonorizare 
Aer condiționat



PREZENTARE
HOTEL



Conceptul Hotel Melodia are în centrul său grija pentru 
confortul oaspeților noștri. Prețuim fiecare clipă pe care o 
petreci aici și ne dorim să rămâi cu cele mai frumoase amintiri, de 
fiecare dată. 
Paleta largă de facilități, specifică unui hotel de 4 stele – plajă 
privată, piscină generoasă, multiple activități pentru copii, 
programe artistice seară de seară – este completată de calitatea 
superioară a serviciilor.

Situat la granița dintre stațiunea Venus și Cap Aurora, Hotel 
Melodia a fost transformat integral, în 2012, dintr-un simplu hotel 
pe litoralul românesc într-o fermecătoare simfonie de vacanță. 
Are un design în deplină armonie cu serenitatea vacanțelor de 
vară și este înconjurat de 13.000 metri pătrați de vegetație impe-
cabil întreținută. Hotel Melodia este la limita subtilă dintre tumul-
tul unei stațiuni pline de viață și relaxarea unei vacanțe în natură, 
ca tu să poți experimenta tot ce este mai bun din ambele lumi.

DESPRE NOI



RESTAURANT MELODIA

Restaurantul Melodia este una din cele mai frumoase locații din 
sudul litoralului. Meniul este un mix între bucătăria romanească 
și cea internațională. 

Cu un stil arhitectural minimalist, Restaurantul Melodia, are o 
capacitate de 250 de persoane și este perfect pentru 
evenimente de anvergură: cocktailuri, lansări de produse, 
prezentări, sesiuni de training. 
 

Meniul poate fi personalizat în funcție de dorințele 
dumneavoastră și de fiecare eveniment în parte. 

Putem organiza seri tematice și activități chiar pe terasa 
restaurantului. 

Capacitate restaurant interior: 100 locuri 
Capacitate terasă restaurant: 150 locuri



PISCINĂ & SEA HORSE BAR

Una dintre cele mai generoase piscine exterioare de pe litoralul 
românesc, piscină Hotel Melodia are o suprafața de peste 200mp, 
cu adâncime variabila, între 1,10-2,10 m. 
Piscină dispune și de o secțiune cu Jacuzzi. 

Sea Horse, barul de la piscină Hotel Melodia este locul perfect 
pentru un pool party. 

La cerința dumneavoastră, cină se poate organiza în jurul piscinei, 
petrecerea urmând să continue la barul Sea Horse.



PLAJĂ PRIVATĂ
Pe toată durata șederii tale la Hotel Melodia beneficiezi, gratuit și în 
limita locurilor disponibile, de plaja privată aflată la doar 150 m 
distanță. 

Este situată în golful stațiunii Venus, o zonă cu intrare lină în mare, 
potrivită pentru copii. 

Plaja este dotată cu șezlonguri confortabile, umbrele de soare 
generoase și măsuțe.



LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII

Hotel Melodia este locul în care cei mici găsesc mereu ceva
constructiv de făcut. 

Am pus la dispoziția lor două locuri de joacă: 
„Nelson Park” situat lângă piscină, într-o zonă liniștită, și „Prichindel 
Land” situat în grădina restaurantului Melodia, într-o zonă răcoroasă, 
cu multă umbră. Ambele locuri de joacă sunt dotate cu pavaj 
protector reflex.

Program de funcționare: 07:00 – 22:00



KID’S CLUB
Când copiii sunt fericiți, părinții sunt fericiți și ei. Și ce poate face un copil mai fericit decât multă joacă și multă distracție? 
Kids Club Melodia este un spațiu dedicat exclusiv fericirii de a fi sau a redeveni copil, cu jocuri, sporturi și activități creative 
pentru toate vârstele.

Dacă ți-e dor să colorezi, să te joci cu mașinuțele sau să construiești împreună cu cel mic, te invităm pe tărâmul magic al 
copilăriei, unde gazdele experimentate într-ale distracției sunt la dispoziția întregii tale familii.

Acces gratuit

Program de funcționare: 10:00 – 12:00 & 15:00 – 18:00

Pentru copii de până la 14 ani.



CAMERE 
 Hotel Melodia dispune de 61 de camere twin, 42 de camere 
matrimoniale și 8 apartamente, cu facilități de top și servicii 
pe măsură. Toate camerele beneficiază de terase cu 
parasolar și mobilier, televizor de ultimă generație, seif și 
mobilier funcțional cu suficiente spații de depozitare. 

Băile camerelor au în dotare cabină de duș de tip walk-în și 
uscător de păr, iar băile apartamentelor dispun și de cadă, și 
de cabină de duș. Internetul WI-FI este și el prezent în toate 
spațiile hotelului.  



SAUNĂ, MASAJ & SALĂ DE FITNESS

Pentru starea de bine a oaspeților noștri, le punem la dispoziție, 
gratuit, un centru spa cu saună, cameră de relaxare și o terasă 
intimă, liniștită. La cerere, în funcție de perioada aleasă, putem 
oferi și servicii de masaj. 

Dotată cu vestiare, dușuri, aparate multifuncționale, bandă de 
alergat, biciclete, spalier și bancă pentru exercițiile destinate 
abdomenului, sala de fitness este la dispoziția oaspeților noștri, 
gratuit, la orele lor preferate, pe toată durata zilei.



SALA DE CONFERINȚĂ ARMONIA
Pentru evenimente restrânse, în funcție de perioada aleasă, vă punem la dispoziție sala de conferințe Armonia, chiar în 
incinta Hotel Melodia. 
Cu ieșire la piscină și în imediata apropiere a Sea Horse Bar, este locul perfect pentru cei care doresc să îmbine partea de 
business cu cea de leisure.

Capacitate: 25 locuri



E-mail : info@hotelmelodia.ro
Tel: 0752.099.160
Website: www.hotelmelodia.ro

Adresa:
Strada Gala Galaction
Stațiunea Venus

Follow us:

HotelMelodia


