


In colaborare cu Palatul Brukenthal Avrig, va prezentam 
o locatie pentru orice fel de eveniment unica in Romania.
Oricare ar fi evenimentul tau: nunta, botez, conferinta sau
o ocazie speciala pentru tine, vei avea parte de o reusita.
Da-i evenimentului tau o aroma speciala. Alege un cadru 
deosebit, o locatie unica.
Palatul Brukenthal de la Avrig te va uimi cu frumusetea 
sa si cu aerul baroc al gradinii interioare.

www.buonavista.ro



Unicul parc baroc de la poalele Carpatilor, “Edenul din Transilvania”, 
cum a fost numita odata aceasta mosie, gazduieste 3 gradini, palatul 
fermecat si o orangerie.
Gradina franceza este dominata de  forme stricte, gradina olandeza
imbina splendoarea florala a primaverii si a toamnei, iar farmecul 
gradinii  engleze este dat de potecile  serpuite si de pietele mici, 
inconjurate de arbori batrani.
Acest mic paradis al Transilvaniei a fost construit la sfarsitul secolului al 
VIII-lea (finalizat in 1771) de catre guvernatorul Samuel von Brukenthal 
si este situal in orasul Avrig la poalele Muntilor Fagaras, la doar 20 km 
de Sibiu.
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Un loc special pentru petreceri si evenimente corporate
Palatul Brukenthal Avrig va ofera un cadru clasic si elegant, pentru 
petreceri private si evenimente corporate. Alegeti intre orangerie, parc
sau chiar ambele. Pentru evenimente mai mari se pot folosi corturi de 
diferite dimensiuni.

Petreceri private
Parcul este decorul perfect pentru nunti si alte evenimente private. 
Organizam pentru dumneavoastra catering, fotografii, muzica, 
decoratiuni, aranjamente florale si artificii, totul conform dorintelor si 
nevoilor dumneavoastra.
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Evenimente corporate 
Un loc putin mai diferit pentru organizarea evenimentului companiei 
dumneavoastra. Amenajarea salii sau pregatirea evenimentelor in aer 
liber se face individual si flexibil. Orangeria dispune de doua sali pentru 
50-120 persoane. Va stau la dispozitie flip-charturi,video-priectoare si 
ecrane.

Cazare 
Orangeria ofera 7 camere duble si simple. Toate ofera o vedere
splendida catre parc si multa liniste. Cladirea dispune de  o bucatarie
complet mobilata si utilata. Pe timpul verii micul dejun poate fi servit pe 
terasa din parc.
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Palatul Brukenthal, resedinta de vara a baronului Samuel von Brukenthal, 
construit dupa modelul castelului Schonbrunn din Viena, terminat in 1771.





Orangerie





Cununii religioase in aer liber



Aranjamente florale pretioase



Food and Drinks



Schita si amplasare
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0733947286(7)
office@buonavista.ro

BUONAVISTAcatering & banqueting

Va asteptam sa ne contactati si sa ne comunicati 
ce putem face pentru ca si dumneavoastra sa deveniti 

unul dintre clientii nostri fideli.


