
UNDE STILUL ÎNTÂLNEȘTE ARTA OSPITALITĂȚII
ÎN CEL MAI GRANDIOS BOUTIQUE HOTEL DIN ROMÂNIA



 Schuster Boarding House, un boutique hotel situat în inima centrului 
istoric Brașov, într-o zonă liniștită, departe de zgomotul citadin, la numai 
câțiva pași de cele mai interesante atracții turistice ale orașului de la poalele 
Tâmpei, vă invită să descoperiți arta ospitalității și să vă bucurați de confort 
într-un spațiu care evocă eleganță.
 Clădirea care găzduiește actualul hotel a fost construită de renumiți 
arhitecți austrieci și ungari între anii 1912–1914 într-un stil arhitectonic Art 
Nouveau cu in�uențe ale secesiunii vieneze speci�ce începutului de secol 
XX.



În urma unui amplu proces de restaurare au fost salvate elemente 
importante din vechea clădire cum ar � ferestrele exterioare și elementele 
de tâmplărie de la interiorul și exteriorul clădirii pentru ca astăzi, oaspeții 
hotelului să poată admira atât frumusețea arhitectonică, martorii istorici 
cât și elementele de decor impresionante, lăsându-se purtați într-o 
călătorie imaginară înapoi în timp…



Intrarea în hotel se face prin recepție, o încăpere ce anunță un design 
contemporan cu in�uențe ale stilului loft grație tavanului înalt, a peretelui 
din cărămidă cu o textură speci�că ce aduce aminte de structura 
construcției inițiale și a multor altor elemente care coexistă armonios. 
Recepția abundă în lumină naturală datorită geamurilor din sticlă iar 
tavanul înalt oferă acustica potrivită pentru acordurile subtile de pian care 
stimulează simțurile în cel mai unic mod. 



Hotelul se bucură și de un lobby generos, un loc destinat exclusiv relaxării, 
iluminat foarte discret pentru a crea o atmosferă mai intimă.



Zona de servire a mesei este un alt centru de interes când vine vorba despre 
atracțiile hotelului. Printre preparatele prezente la micul dejun se numără 
atât cele din bucătăria locală cât și cele din bucătăria interna-țională. Hotelul 
va lansa în viitor un meniu “À la Carte” care va completa experiența culinară 
ducând arta servirii mesei la următorul nivel.



Construită pe 4 etaje, clădirea 
este prevăzută cu 22 de camere 
printre care senumără o cameră 
Premier Suite Deluxe, 5 camere 
Junior Suite, o cameră Junior 
Suite Deluxe, 7 camere Double 
Standard, 4 camere Double 
Executive, 2 camere Double 
Executive Deluxe, o cameră 
Double Standard Twin, și o 
cameră Single. 



Totodată hotelul este prevăzut cu un lift spațios care deservește toate cele 
4 etaje, inclusiv terasa al cărei nivel este situat deasupra acoperișurilor 
clădirilor vecine ceea ce garantează o priveliște de 360 de grade asupra 
Cetății Brașovului.



Sisteme de sonorizare per-
formante sunt amplasate în 
recepție, camere, holuri și 
totodată în lobby și în zona de 
servire a mesei și garantează 
o experiență acustică de 
înaltă calitate grație tehno-
logiei de ultimă generație.

În materie de dotări, hotelul 
este prevăzut cu un sistem de 
iluminat ambiental care oferă 
o iluminare indirectă speci�că 
clădirilor în stil Art Nouveau. 
Sursele de iluminare atent 
amplasate relevă într-o notă 
ra�nată detaliile din hotel 
accentuând eleganța �ecărui 
spațiu. 



 Camerele sunt prevăzute la 
rândul lor cu panouri inteligente 
de unde se pot controla sursele 
de iluminare în mod individual 
pentru o experiență unică și o 
atmosferă intimă și totodată se 
poate ajusta temperatura în 
funcție de preferințe. 
 Pentru că înțelegem progresul 
tehnologic și ne dorim ca 
oaspeții noștri să aibă parte de o 
experiență premium, am investit 
în sisteme de duș care furni-
zează apei o presiune perfectă 
pentru ca dușul să �e 
reconfortant și să întâlnească 
până și așteptările celui mai 
pretențios oaspete. O altă dotare 
care ne încadrează în segmentul 
de vârf al industriei hoteliere 
este sistemul inteligent de 
�ltrare al aerului, astfel că 
introducem constant aer 
proaspăt, �ltrat, în interiorul 
hotelului și eliminăm aerul viciat.



Dacă ești în căutarea unui hotel liniștit, so�sticat, cu un design spectaculos 
care evocă eleganță și ra�nament, Schuster Boarding House este locul 
potrivit pentru tine. Fie că te a�i în oraș în interes de business ori ești în 
căutarea unui paradis al răsfățului pentru vacanțele tale, dotările hotelului, 
designul unic, serviciile de ospitalitate și atmosfera ra�nată te vor însoți pe 
tot parcursul șederii tale. 



500015 Brașov, str. Peneș Curcanul nr. 5
 Tel. +40 (0)368 440 440

e-mail: office@schusterhotel.ro
www.schusterhotel.ro


