
Informația despre unele hotele este prezentată mai jos. 

Dacă D-voastră aveți nevoie de ajutor în rezervarea 

hotelului ne puteți contacta la e-mailul 

organizatorilor: 

tirsu.mihai@gmail.com, sci_secr_ie@ie.asm.md  

Vila Verde 3* 

http://www.booking.com/hotel/md/vila-verde.en-gb.html?aid=356980;label=gog235jc-hotel-XX-md-

vilaNverde-unspec-md-com  

Str. Grenoble 110, MD 2019 Chişinău, Moldova 

Beneficiază de o galerie de picturi și sauna tradițională, de 
la acest hotel putem ajunge la Grădina Botanica și parcul 
Valea Trandafirilor în doar 5 min cu mașina. Puteți 
beneficia de parcare și Wi-Fi gratuit pe teritoriul hotelului. 

Room Type Rate per day (EUR) 

Standard Single Room 45 EUR 

Standard Double Room 55 EUR 

Junior suite 65 EUR 

*Prețul este valid doar pentru participanții conferinței.  

mailto:tirsu.mihai@gmail.com
http://www.booking.com/hotel/md/vila-verde.en-gb.html?aid=356980;label=gog235jc-hotel-XX-md-vilaNverde-unspec-md-com
http://www.booking.com/hotel/md/vila-verde.en-gb.html?aid=356980;label=gog235jc-hotel-XX-md-vilaNverde-unspec-md-com


Iris**** - Modern hotel in Chisinau, Moldova 

Str. Petricani 17, Chișinau 

 
 “Hotel Iris” vă oferă totul necesar pentru a sta confortabil în Chișinău. Hotel este 

situat în apropiere de o zona parc, fiind alegerea perfectă pentru cazare în timpul 

deplasărilor sau vacanței în Moldova. 

Bine ați venit la Hotel Iris****, un hotel minunat situat în apropierea de centru 

DAAC HERMES, Supraten, Crinela, fabrica de dulciuri “Bucuria”, cîteva banci, 

centre de shopping, organizații non-profit, patinoarul IceBravo. În apropierea 

hotelului se află b-dul Ștefan cel Mare, Gara de autobuse se află la 5 minute 

distanța. 

Hotel deține de 33 de camere confortabile care corespund cerințelor moderne a 

unui hotel de 4 stele. Camere sunt echipate cu satellite TV, aer condiționat, mini-

bar, safeul, wi-fi internet. 

Tipuri de camere: 

 

Room Type Rate per day (EUR) 

Standard Single Room 35 EUR 

Standard Double Room 45 EUR 

Standard triple room 50 EUR 

*Prețul este valid doar pentru participanții conferinței.  



Manhattan Hotel & Restaurant  

Str. Ciuflea 1, MD 2001 Chişinău, Moldova 

Confortul, stilul și eleganța Hotelului și Restaurantului Manhattan Hotel & 

restaurant este o combinație unică de elemente moderne de interior, căldură și 

ospitalitate moldovenească. Stilul unic al hotelului și vederea splendidă spre 

Catedrala Sfîntului Teodor va crea o imagine de neuitat a Chișinăului și o senzație 

unică de liniște. 

Room Type Rate per day (EUR) 

Superior DBL Room 65 EUR 

*Prețul este valid doar pentru participanții conferinței.  

Web-site: http://manhattan-hotel.md/ro/page/12 

 

Locație: 

 

http://manhattan-hotel.md/ro/page/12


Best Western Plus Flowers Hotel 

CHISINAU Str ANESTIADE 7 

 

Vom fi onoraţi să Vă primim în hotelul nostru şi Vă suntem la dispoziţie cu o gamă 

de facilităţi şi servicii suplimentare: Internet prin cablu gratuit, parcare privată 

gratuită, ferestre izolate fonic, stand cu ziare, bibliotecă, centru de fitness, masaj, 

saună, room service, ceai /cafea în camere, facilități pentru călcat, sortiment de 

perne, prânz la pachet (la cerere), chirie auto , excursii și ticketing, ATM în hol, 

magazin de suveniruri, serviciu de trezire și alte facilități. 

Room Type Rate per day (EUR) 

Standard Single Room 75 EUR 

Standard Double Room 80 EUR 

Twin standard room 80EUR 

Deluxe   room 95 EUR 

Lux room 100 EUR 

*Prețul este valid doar pentru participanții conferinței.  

Web-site: http://hotelflowers.md/index.php/ro/ 

 

Location:  

 

 

 

 

http://hotelflowers.md/index.php/ro/


Edem Hotel 3* 

Chisinau, str. Odesa Nr. 34/1  

Edem Hotel  propune o deservire non-stop a celor 14 camere: 5 camere 
standart single, 4 camere standart double, 3 camere standart double cu 
paturi separate (Twin) și 2 camere suite. La dispoziția Dumneavoastră stau 
2 saune pe lemne și piscina deschisă. Fiecare cameră este echipată cu o 
sistemă individuală de aer condiționat, încalzire autonomă și ventilație 
modernă, legătură prin satelit, telefon, internet, minibar. Piscina  și sauna 
 vor oferi odihnei Dumneavoastră  o senzație  de armonie deplină.  
Atmosfera fină, deservirea individuală  și  disponibilitatea de a  îndeplini 
dorințele  oaspetelui  24 de ore, vor face prezența  Dumneavoastră în 
hotelul EDEM confortabilă și de neuitat. 

Tipuri de camere: 

 

Room Type Number Rate per day (MDL/EUR) 

Standard Single Room 5 850 MDL/39 EUR 

Standard Double Room 4 950 MDL/ 43 EUR 

Standard Twin Room 3 950 MDL / 43 EUR 

Suite Room 2 1150 MDL / 53 EUR 

Web-site:  http://www.edem-hotel.md/ 

Locație:  

 

http://www.edem-hotel.md/


Villa Rossa 2* 

Chisinau, Bd. Dacia 3/3  

Hotelul dispune de o arhitectură modernă şi un design de lux, combinate cu 

deservire la nivel înalt şi o atmosferă familiară şi armonioasă, vă asigură o 

şedere plăcută şi de neuitat Hotelul este ideal situat în apropiere de 

proiecte majore de infrastructură, este situat la 10 minute de Aeroportul 

Internaţional Chişinău şi la doar 5 minute de centrul oraşului. Villa Rossa 

este aproape, de asemenea, de"Shopping Moldova", Centrul Comercial, 

Parcul “Valea Trandafirilor” şi alte clădiri administrative importante. 

 

Room Type Rate per day (EUR) 

Standard Single Room 60 EUR 

Deluxe room 85EUR 

Lux Room 120 EUR 

 

Web – site: http://villarossa.md/ro/ 

Locație: 

 

 

http://villarossa.md/ro/


KOMILFO 3* 

Chisinau, str Pushkin,47   

Hotelul Komilfo este situat în inima Chişinăului, în centrul vieţii 

financiare şi de afaceri a oraşului. Este un loc ideal de pornire pentru 

vizitarea obiectivelor turistice din capitală. Oaspeţii noştri pot beneficia 

pe deplin de locaţia foarte reuşită a hotelului în apropierea de tot ce le 

poate oferi Chişinăul ospitalier turiştilor săi. Este potrivit atît pentru 

oamenii de afaceri, cît şi pentru cei sosiţi în capitala Moldovei pentru 

odihnă. Hotelul Komilfo este situat în imediata apropiere a Teatrului 

„A.P. Cehov”, Arcul de Triumf, Teatrul „Satiricus”, Catedrala Naşterea 

Domnului. Hotelul Komilfo îşi întîmpină oaspeţii cu căldură şi 

curtoazie, care îl disting de celelalte hotele. 

Room Type Rate per day (EUR) 

Standard Single Room 55 EUR 

Standard Double Room 65 EUR 

Deluxe single room 60EUR 

Deluxe double  room 70 EUR 

Lux single Room 80 EUR 

Lux double Room 90 EUR 

 

Web-site: http://komilfo.md/ro/ 

Locație:  

 

http://komilfo.md/ro/


Hotel Bella Donna 3* 

Chisinau, str, Bucuresti 9  

Hotel BellaDonna cu 3 stele, in chisinau este un hotel confortabil amplasat in 

centrul orasului Chisinau, capitala Republicii Moldova. Hotelul Bella Donna are 

privilegiul de a fi situat pe o strada centrala din Chisinau,la doar 10 min de la 

Airoport International Chisinau Pozitionarea lui faciliteaza contactul cu centrele 

de afaceri din Chisinau si cele de interes istoric din Moldova, aflandu-se la 

distante mici de ambasadele Chisinaului, banci si birouri guvernamentale 

centrale. De mentionat este imediata vecinatate a hotelului BellaDonna cu gama 

de atractii si reteaua de transport a orasului Chisinau. 

 

Room Type Rate per day (EUR) 

Standard Single Room 70 EUR 

Standard Double Room 80 EUR 

Twin standard room 80EUR 

Suit Junior   room 90 EUR 

 

Web-site: http://hotelbelladonna.md/ro-index.php 

Locație: 

 

http://hotelbelladonna.md/ro-index.php

