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Ţi-o imaginai numai tu, ca frânturi intangibile de fericire îmbrăcate într-o 

nuanţă de alb pur, ce răspândeşte mult calm. Anii au trecut, iar visul tău 

cel mai frumos poate prinde contur, sub o realitate demnă de a fi 

povestită peste ani şi ani. Nunta ta poate cuprinde acum un stil nou, ce se 

contopeşte emoţionant cu aspiraţiile iubirii comune şi prinde aripi spre 

stele. Ce clipe minunate şi ce uşurare vei simţi, deoarece în aceste pagini 

presărate cu magie vei găsi tot ce ai nevoie pentru a porni în aventura 

vieţii voastre! Suntem fericiţi şi mândri că putem fi parte din povestea 

voastră de iubire şi vă dorim mulţi ani scăldaţi în armonie şi dragoste!

A fost odată ca niciodată, că de n-ar fi nu s-ar povesti, un vis frumos, rupt 

din basmele cu zâne, ce poartă atingeri de romantism şi parfum de 

iubire, este Nunta ta! Aceasta era blândă, senină şi frumoasă.

La Castel
Evenimente de Poveste

Vă aşteptăm în atmosfera 

noastră de poveste pentru 

a da viaţă unui vis, Nunta ta!

Echipa Hotel Restaurant La Castel



DE CE NE ALĂTURĂM MISIUNII DE 

A REDUCE RISIPA ALIMENTARĂ?

Reducerea risipei alimentare este, potrivit mai multor cercetători, unul dintre 

lucrurile cele mai importante pe care le putem face pentru a atenua 

schimbările climatice.

Aproximativ o treime din toate produsele alimentare din România ajung la 

coşul de gunoi sau sunt irosite, ţara noastră ocupând locul 9 în UE, făcând 

parte din categoria ţărilor risipitoare. Cheltuim pe hrană ca un camerunez 

(45% din venituri), dar risipim alimentele ca un elveţian (33%-50%).

Conform estimărilor Food Waste Combat, în România, unde 5 milioane de 

oameni trăiesc la limita sărăciei, mâncarea irosită sau aruncată este de 130 kg 

pe an pe cap de locuitor, ceea ce reprezintă aproximativ 6000 tone pe zi.

ajutoarelor globale alocate pentru dezvoltare. 

Dacă risipa alimentară ar fi o ţară, ar fi a treia cu cel mai înalt grad de emisii de 

gaze cu efect de seră, după China şi SUA. 

Vă încurajăm să fiţi partenerii noştri în misiunea de a proteja mediul 

înconjurător şi de a ocroti împreună ziua de mâine.

Ponderarea pierderilor şi a risipei alimentare echivalează cu o treime din 

totalul hranei produse la nivel global. (FAO, 2011), ceea ce înseamnă de trei ori 

mai mult decât hrana necesară pentru întreaga populaţie a globului, iar 

valoarea pierderilor reprezintă de şase ori mai mult decât valoarea 

REDUCEM RISIPA ALIMENTARĂ ÎN NUMELE NATURII 

Noi, echipa La Castel, împreună cu oaspeţii noştri, începem să resimţim din ce 

în ce mai mult impactul asupra mediului atunci când, în urma evenimentelor 

pe care le găzduim, risipa alimentară devine din păcate realitate. Împreună 

putem contribui la bunăstarea mediului şi astfel vă recomandăm să alegeţi 

meniurile cu 3 preparate culinare, garantându-vă bucuria unei alimentaţii 

corecte, echilibrate şi suficiente.

Cea mai mare bucurie o simţim atunci când la evenimentele găzduite de noi 

vedem oamenii fericiţi şi împliniţi. Atunci când ne sunt lăudate preparatele 

culinare şi oaspeţii sunt bucuroşi. Varietatea şi suficienţa cantitativă a 

bunătăţilor culinare inspiră o nouă viziune La Castel şi astfel putem combate 

împreună risipa alimentară. 

E de înţeles faptul că atunci când compania este bună şi petrecerea în toi se 

poate întâmpla să nu mai găsim răgaz pentru a consuma în întregime 

preparatele generoase ce se regăsesc în farfurii. 

ŞI AL VIEŢII ARMONIOASE

Iubim 
Mâncarea

Sursă statistici: traieste.maibine.org



Cele 7 săli ale noastre conturează poveşti deosebite şi abia aşteaptă să vă 

găzduiască cel mai special eveniment din viaţă. Puteţi opta pentru cea care se 

pliază cel mai bine pe gusturile şi preferinţele voastre, fiecare având un aer 

aparte cu care vă va surprinde. Decoraţiunile, luminile şi florile pe care le veţi 

alege vor întregi până la perfecţiune tabloul nunţii voastre. 

Salile 
Noastre

superbe de decor pentru fotografii cu adevărat memorabile.

gustoase, cu o atenţie deosebită pentru producătorii locali.

la concursuri naţionale şi internaţionale de profil.

Gătim mereu cu ingrediente de calitate premium, proaspete şi 

Veţi avea la dispoziţie echipa noastră de bucătari premianţi 

Cum puteţi contura un eveniment de poveste 

atunci când alegeţi una din sălile noastre unice:

Vă punem la dispoziţie cele mai frumoase colţuri de natură şi piese 

La fiecare pas veţi conta pe consultanţa unei echipe de event 

manageri cu peste 20 de ani experienţă în domeniu.

Vă oferim toată libertatea şi avem deschiderea pentru a personaliza 

evenimentul vostru de vis până în cel mai mic detaliu, pentru a ieşi perfect.

Green View Salon

Castel Ballroom 

Terasa Turnurilor

Sala Veneţiană

Sala Regală

Sala Coloanelor

Restaurant La Castel

Salile Noastre 



La petrecerea voastră de nuntă pot dansa fără grijă până în zori toţi invitaţii. 

Sala Regală dispune de o scenă generoasă şi de o acustică ireproşabilă, 

aspecte care vor îmbogăţi şi înfrumuseţa clipele memorabile de distracţie în 

cel mai deosebit mod.

Amplitudine si maretie

Sala Regala
, ,

Poveştile de dragoste nemuritoare se scriu în paşi de dans în acest cort 

fantezie, creat special pentru a întări comuniunea om-natură. 

Acesta dispune de mobilier rafinat, cu detalii elegante şi oferă un spectacol 

vizual impresionant. Mirii se vor simţi protejaţi în îmbrăţişarea liniştită a 

naturii, datorită accentelor rafinate de verde şi a lacului care îmbogăţesc un 

tablou deosebit. Pianul alb şi elementele decor, combinate cu lemnul, oferă 

măreţie şi fascinaţie, totul din dragoste supremă pentru ceea ce are natura 

mai special de oferit pentru viitorii miri.  

,

Green View Salon
Fascinatie pentru natura



Cele mai deosebite celebrări ale iubirii au avut loc aici. Castel Ballroom este 

gazda perfectă pentru evenimentele cu invitaţi numeroşi. Ringul oferă maximă 

vizibilitate şi accesibilitate, iar decorul de poveste, scena şi dispunerea elegantă 

a meselor plasează locaţia în topul sălilor cu capacitate ridicată din Iaşi. 

Castel Ballroom
Eleganta si unicitate,,



 Îmbogăţită cu accente de lemn masiv şi luminată de ferestre mari, Terasa 

Turnurilor găzduieşte evenimente cu note vintage, inspirate din natură şi 

frumos. Datorită culorilor şi structurii sălii, senzaţia de intimitate este cu atât 

mai pregnantă. Decoraţiunile cu teme dintre cele mai variate şi-au găsit 

„jumătatea” în spaţiul nostru. 

Terasa Turnurilor
Natura si creativitate,



Uşor de personalizat prin decoraţiuni şi inundată de lumină, Sala Coloanelor 

este ideală pentru un eveniment cu un număr restrâns de oaspeţi. Ringul este 

încăpător şi vizibil din toate zonele sălii, ceea ce conferă spaţialitate şi 

grandoare absolută. 

Versatilitate si grandoare

Sala Coloanelor
,

Ne bucurăm nespus dacă alegeţi Sala Veneţiană pentru un eveniment restrâns 

şi încărcat de rafinament. Caracterizată de eleganţă şi atenţie la detalii, această 

sală este cufundată într-o lumină caldă şi un ambient încântător.

Sala Venetiana
Rafinament desavârsit,

,





Oferte
nunti,

3 preparate = 69 € 

                                    

                            

Nunţi organizate în zile de duminică                                

4 preparate = 79 €                                    

3 preparate = 72 €

3 preparate = 72 €

Nunţi organizate în zile de sâmbătă                                                                

Nunţi organizate în zile de vineri                                  

4 preparate = 72 €                                                      

4 preparate = 79 €                                   

TERASA TURNURILOR   SALA REGALĂ    SALA COLOANELOR

GREEN VIEW SALON    CASTEL BALLROOM    SALA VENEŢIANĂ

2023



Oferte
nunti,

3 preparate = 69 € 

Nunţi organizate în zile de vineri                                  

4 preparate = 79 €                                                      

                            

Nunţi organizate în zile de sâmbătă                                                                

3 preparate = 85 €

                                    

Nunţi organizate în zile de duminică                                

4 preparate = 95 €                                   

4 preparate = 95 €                                    

3 preparate = 85 €

TERASA TURNURILOR   SALA REGALĂ    SALA COLOANELOR

GREEN VIEW SALON    CASTEL BALLROOM    SALA VENEŢIANĂ

2024



(băuturi răcoritoare, cafea 

espresso, cappuccino)

Gustare Rece - 350 g

Gustare Caldă - 300 g sau 

Preparat peşte - 250 g

Preparat principal - 330 g

Specialităţi din pâine - 75 g

Fructe - 200 g

Prăjituri asortate - 100 g

Open soft drinks 

Tort - 100 g 

Optează pentru meniul cu 3 preparate şi alătură-te misiunii noastre 

de a reduce risipa alimentară din drag pentru ziua de mâine.

Meniul cu 

4 Preparate 
contine:

De la 

72 €

(băuturi răcoritoare, cafea 

espresso, cappuccino)

Prăjituri asortate - 100 g

Gustare Caldă - 300 g

Preparat Principal - 330 g

Gustare rece - 350 g

Preparat peşte - 250 g

Open soft drinks 

Fructe - 200 g

Specialităţi din pâine - 75 g

Tort - 100 g 

3 4
Iubeste mediul!,

,

Băuturile alcoolice se aduc 

de către dumneavoastră.

Meniul cu 

3 Preparate 
contine:

De la 

69 €

,

Băuturile alcoolice se aduc 

de către dumneavoastră.

*
*



Consultanţă activă în organizarea evenimentului 

Pahare personalizate pentru miri

Cutia pentru daruri şi suport pentru lumânările de cununie

Degustarea gratuită a unui meniu la alegere

4 meniuri gratuite pentru miri şi naşi

Pentru cununia civilă şi religioasă: prăjituri, apă, vin spumant 

şi logistică (pentru maximum 20 oaspeţi/eveniment)

Cazare gratuită pentru miri în noaptea nunţii

Primirea oaspeţilor cu vin spumant

Cadouri 
de la noi pentru

Nunta de poveste!

Ofertele sunt valabile pentru 

evenimentele mai mari de 100 oaspeţi.

În plus!

10% discount pentru cazarea oaspeţilor în zilele de vineri

la tariful de recepţie existent la data evenimentului:

Oferta nu include micul dejun.

Vă oferim discount-uri pentru cazarea oaspeţilor în Hotel 

5% discount pentru cazarea oaspeţilor în zilele de sâmbătă sau duminică

Oferta este activă în limita locurilor disponibile.

Vă mai aducem în atenţie câteva detalii:

La cerere, găzduim cununii civile în minunata noastră grădină La Castel.

La cerere, găzduim cununii religioase în grădina superbă La Castel.

* 

* 

* 

* 

Ofertele sunt valabile pentru 

evenimentele mai mari de 100 oaspeţi.

* 



Oferite de Gardenia Events: 

decoraţiuni, 

aranjamente florale, 

Candy Bar, 

Photo Corner şi 

Cigarette Bar. 

Oferite de La Castel: 

tradiţionale româneşti.  

Bufet cu preparate 

Wine Bar

Cocktail Bar

Servicii extra



înainte de data evenimentului.

Cu 7 zile înainte de eveniment se confirmă numărul aproximativ de 

oaspeţi pentru a asigura o comandă suficientă pentru desert.

în care se semnează contractul şi se achită avansul.

Degustarea preparatelor alese se va face cu cel puţin 20 zile 

Rezervarea are valabilitate de 7 zile calendaristice, timp 

Se achită un avans în valoare de 700€ la semnarea contractului, 

Cu 3 zile înainte de eveniment se confirmă numărul final de oaspeţi 

pentru a comanda preparatele culinare în funcţie de meniul ales.

Cu 30 de zile înainte de eveniment se stabileşte meniul.

iar restul plăţii se achită la finalul evenimentului.

Termeni si conditii

Iubeste mediul!

risipa alimentară.

şi împreună vom putea reduce 

Optaţi pentru meniul cu 3 preparate 

, ,

,



Cutia pentru daruri şi suportul pentru 

lumânare se oferă gratuit pentru a fi 

utilizat în seara evenimentului

Consultanţă în organizarea 

evenimentului

Open bar soft drinks nelimitat 

Camera pentru bebeluş este gratuită.

(băuturi răcoritoare/ cafea espresso/ 

cappuccino)

Botez
Oferte

Beneficii:

2022

De la 

49 €

Continut meniu cu 
3 preparate - 49

Tort - 100 g 

Gustare Caldă - 300g sau 

Gustare Rece - 350 g

Preparat principal - 330 g

Specialităţi din pâine - 75 g

Open bar soft drinks nelimitat (băuturi 

răcoritoare/ cafea espresso/ cappuccino)

Prăjituri asortate - 100 g

Preparat peşte - 250 g

open wine + decoraţiuni florale (flori din mătase).

Acesta conţine toate preparatele ce se regăsesc în meniul de mai sus + 

€
,

Continut meniu cu 3 preparate - 59
€

,

Băuturile alcoolice se aduc 

de către dumneavoastră.

Verighete din argint cadou.

Oficierea cununiei religioase 

în grădina La Castel.

Vă oferim pentru cununia religioasă un 

pachet avantajos ce conţine prăjituri, 

apă, vin spumant şi logistica necesară 

pentru un număr maximum de 20 

oaspeţi.

Nunta de aur si argint
Oferte

Beneficii:

,
2022

open wine + decoraţiuni florale (flori din mătase).

Acesta conţine toate preparatele ce se regăsesc în meniul de mai sus + 

Continut meniu cu 3 preparate - 59,

De la 

49 €

Continut meniu cu 
3 preparate - 49

Preparat peşte - 250 g

Specialităţi din pâine - 75 g

Open bar soft drinks nelimitat (băuturi 

răcoritoare/ cafea espresso/ cappuccino)

Gustare rece - 350 g

Gustare Caldă sau 

Preparat principal - 330 g

Tort - 100 g 

Prăjituri asortate - 100 g

€
,

€

Băuturile alcoolice se aduc 

de către dumneavoastră.

* *



Centrul de Evenimente

Green View Salon

Castel Ballroom 

Terasa Turnurilor

Sala Veneţiană

Sala Regală

Sala Coloanelor

Restaurant La Castel

Hotel La Castel

22 camere single/double

2 apartamente matrimoniale

2 apartamente SPA

1 suită SPA

Copou, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 54

Iaşi - 700489 - România

www.lacastel.ro

Rezervări:

0232 225 225/ 0749 225 220

rezervari@lacastel.ro

Evenimente:

0786 225 401

evenimente@lacastel.ro
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