Mobil: +4 0723 424 646

Image not found or type u

Telefon: +4 021 250 15 63
E-mail: office@neo-tour.ro
Web: www.neo-tour.ro

City break Praga hotel Olympik Tristar,
3 zile avion
Praga, Cehia

Descriere City break Praga - hotel Olympik Tristar, 3 zile avion 3*, Praga, Cehia
Acest hotel este situat la doar 100 de metri de un teren de golf, într-o zonă rezidențială din Praga.
Toate camerele de la Olympik Tristar au minibar, TV prin satelit, seif și baie privată.
Restaurantul oferă mâncăruri internaționale. Micul dejun tip bufet este servit în fiecare dimineață.
Proprietatea pune la dispoziție și cazinou cu ruleta și blackjack.
Olympik Tristar se află la 200 de metri de stația de metrou Invalidovna de pe linia B. Centrul istoric al orașului Praga
este la 4 stații de metrou. Stația pentru tramvaiele 24 și 8 se află la 300 de metri.
Praga este una dintre cele mai vizitate si atractive capitale europene, cu peste 4,1 milioane de turisti ce ii anima
anual frumoasele strazi. Dar care este secretul popularitatii acestui oras? Bogata istorie a orasului a lasat orasului o
mostenire culturala, arhitecturala si culinara unica, astfel ca multi turisti prefera Praga unor capitale europene
considerate destinatii clasice pentru un city break.
Cu o atestare documentara incerta (Krog, capetenie de trib, si fiul sau ar fi intemeietorii asezarii), Praga ajunge sa dea,
in evul mediu, unii dintre cei mai de seama nobili europeni, prin dinastia Premysl. Dupa anul 1000, Praga devine un
important centru comercial european, statut care ii asigura prosperitatea si dezvoltarea. In aceasta perioada se
construiesc unele dintre cele mai frumoase monumente arhitecturale ale orasului, care pot fi admirate si astazi.
Incercata de-a lungul veacurilor de evenimente mai putin faste, Praga a reusit sa le depaseasca cu seninatate si curaj,
pastrandu-si frumusetea, eleganta, umorul si atmosfera de petrecere. Iata de ce un city break in Praga este
intotdeauna o alegere inspirata, indiferent de anotimp!

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

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (28.02.2020 23:41)

Servicii neincluse
- Taxa de oras (se achita la receptia hotelului)
- Transfer aeroport – hotel – aeroport
- Excursii optionale, alte cheltuieli personale
- Bagajul de cala

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
Circuit
Zbor
Cazare
Masa

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Restaurant
Bar
Shared lounge tv area

Facilitati camera
Tv
Ac
Baie
Dus
Prosoape

Tematica
City break

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (28.02.2020 23:41)

