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Prezentare SES 3 “ARNIA TOURISM SRL”
Scopul restaurantului nostru este de a oferi servicii de inalta calitate clientilor doritori de experiente
culinare deosebite, intr-o atmosfera eleganta in care veti regasi atat bucate traditionale romanesti cat si
posibilitatea de a incerca specialitati din diverse colturi ale lumii, oferind o servire ireprosabila ce multumeste si
cele mai pretentioase gusturi.
Pentru ca stim cat de importante sunt evenimentele mondene, intalnirile de afaceri, aniversarile, nuntile,
botezurile, banchetele de absolvire si cinele romantice, facem totul pentru a fi deosebite, memorabile, avand in
echipa noastra persoane profesioniste si pline de energie pozitiva.
Pozitionat in centrul orasului Iasi, aproape de principalele puncte de afaceri şi de interes turistic, la
numai 300 de metri de Gara Centrală Iaşi, 600 de metri de Piaţa Unirii, este o oaza de eleganta, rafinament si
suflet. Restaurantul avand o capacitate de 100 de persoane si terasa cu o capacitate de 25, este locul ideal pentru
evadarea din cotidian si conectarea la o lume boema in care primeaza rasfatul culinar si muzica de calitate.
Restaurantul ARNIA, “ARNIA TOURISM SRL” a fost infiintat in cadrul Proiectului
POSDRU/168/6.1/S/144460 „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru”, SES 3. In
perioada de derulare a proiectului persoanele din grupuri vulnerabile vor avea acces gratuit la serviciile oferite
(in masura in care sunt achizitionate din bugetul proiectului).
Grupul vulnerabil este constituit din:
Familii cu peste 2 copii
Familii monoparentale
Femei in situatii de risc
Persoane care au parasit timpuriu scoala
Persoane care traiesc din venitul minim garantat
Persoane cu dizabilitati
Persoane de etnie roma
Tineri peste 18 ani care parasesc sistemul institutionalizat de protectie a copilului
Victime ale violentei in familie

