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City break Barcelona,
hotel Viladomat, 3 zile
avion
Barcelona, Spania

Descriere City break Barcelona, hotel Viladomat, 3 zile avion 3*, Barcelona,
Spania
Hotelul Viladomat by Silken este situat în Barcelona și beneficiază de o locație convenabilă, la mai puțin de 10 minute
de mers pe jos de stația de metrou Hospital Clinic. Hotelul are un bar și oferă acces gratuit la internet WiFi.
Toate camerele hotelului au aer condiţionat, TV prin satelit, seif, birou şi minibar. Baia privată are cadă, duş, uscător
de păr şi articole de toaletă gratuite.
Hotel Viladomat by Silken are recepție cu program nonstop și oferă un serviciu de bilete. De asemenea, este oferit un
serviciu de transfer la aeroport, disponibil la un cost suplimentar, precum și un depozit de bagaje.
Plaza Catalunya şi renumitul bulevard Las Ramblas din Barcelona se află la 20 minute de mers pe jos. Personalul
prietenos oferă bucuros informații despre oraș și principalele sale puncte de atracție. Gara Sants se află la 1 km de
Hotel Viladomat by Silken și oferă legături directe către aeroportul din Barcelona.
Barcelona este al doilea oras ca marime din Spania si capitala regiunii Catalonia. Zona preferata de turisti este Rambla,
o strada intinsa, asemenatoare unei pasarele pentru promenada. Aici puteti gasi o multime de magazine, opiatamare,
suveniruri si se poate admira comediantii deghizati de pe strada. Cateva dintre obiectivele din Barcelona ce nu trebuie
ratate sunt: Sagrada Familia, Muzeul Picasso, Muntele Montserrat sau Parcul Guell.

Servicii incluse
- Bilet de avion Bucuresti-Barcelona-Bucuresti
- Taxe de aeroport
- 2 nopti cazare cu mic dejun
- Bagaj de mana

Servicii neincluse
- Taxa de oras(se achita la hotel)
- Transf aeroport–hotel–aeroport
- Excursii optionale
- Alte cheltuieli personale
- Bagajul de cala

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (01.06.2020 02:05)

Informatii utile
*Aceasta este doar o oferta de preturi. Tarifele pot suferi modificari in functie de disponibilitatea la
momentul rezervarii.
*La cerere si contra cost putem asigura un numar mai mare de nopti precum si alte hoteluri decat cele
mentionate in oferta

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Individual
Zbor
Cazare
Masa

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Restaurant
Bar

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Baie
Balcon

Tematica
City break

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (01.06.2020 02:05)

