Praga- city break
Noiembrie

Descriere Praga- city break Noiembrie 3*
Ceasul astronomic din Praga este situat pe zidul sudic al primăriei in piata din centrul vechi. Acest ceas medieval exercită o puternică atracție
asupra turiștilor, acest lucru datorându-se faptului că de fiecare dată când sunt anunțate orele are loc un adevărat spectacol animat care
atrage ca un magnet toți turiștii aflați în apropiere, aceștia neîncetând niciun moment să filmeze sau să fotografieze spectacolul oferit zilnic
timp de 12 ore de bătrânul orologiu.
Hotel Beranek 3* - Aproape de centrul oraşului Praga, la numai 5 minute de Piaţa Wenceslas, hotelul este un punct de plecare bun pentru a
explora acest frumos oraş istoric. La o distanţă mică de mers pe jos de oraşul vechi din Praga, hotelul oferă de asemenea legături foarte bune
de transport pentru a explora oraşul şi zona înconjurătoare. Există o staţie de metrou în faţa hotelului şi tramvaiele circulă chiar după colţ.
Vizitaţi Piaţa oraşului vechi din Praga, faimosul său Ceas Astronomic, Castelul Praga, faceţi cumpărături sau savuraţi specialităţile bucătăriei
cehe din restaurantele oraşului.
Hotel City Club 3* - Hotel City Club Prague este situat în Praga, la 15 minute de mers pe jos de Piaa Wenceslas, i ofer camere bine echipate i un bar în hol.
Recepia are program nonstop i ofer WiFi gratuit.Toate camerele de la City Club Prague includ TV cu canale prin satelit, seif i baie privat, dotat cu du. Staia de
metrou I. P. Pavlova se afl la 600 de metri. Piaa Oraului Vechi, cu Ceasul Astronomic Orloj, este situat la 2 km, iar Podul Carol se afl la 2,5 km. Proprietatea ofer
locuri de parcare în garaj, disponibile la un cost suplimentar.
Hotel City Central 3* - Situat la 10 minute de mers pe jos de Piaa Wenceslas din centrul oraului Praga i la 50 de metri de staia de metrou I.P. Pavlova, City
Central De Luxe ofer camere cu TV prin satelit i acces la internet WiFi disponibil gratuit în hol. Piaa centrului vechi cu Ceasul Astronomic se afl la 20 de minute de
mers cu maina. Situate într-o cldire istoric, camerele au sistem electronic de închidere i baie privat. Accesul WiFi în camere este disponibil la un cost suplimentar.
Toate camerele sunt accesibile cu liftul.
Hotelul Adria Prague 4* - este situat chiar în Piaţa Wenceslas, în inima centrului cultural, istoric şi comercial al oraşului Praga.Acest hotel
clasic combină farmecul nostalgic al epocii vechi pragheze cu tot confortul unui hotel modern de 4 stele. Camerele sunt dotate cu aer
condiţionat, TV prin satelit şi minibar. De asemenea, hotelul are o cameră adaptată oaspeţilor cu mobilitate redusă. Toate camerele sunt de
nefumători. Restaurantul Triton garantează o experienţă culinară de neuitat într-o sală de mese unicat tip peşteră cu stalactite. La barul din hol
sau la patio-ul de vară sunt servite cocktailuri. Luna Cigar Club oferă o gamă largă de trabucuri cubaneze. Este disponibil un regim de
demipensiune care include un meniu cu 3 feluri.
Adria Hotel Praga este primul hotel de 4 stele din Praga care a primit eticheta ecologică europeană.
Hotelul Leonardo Prague 4* - se bucură de o aşezare centrală şi liniştită, la numai 300 de metri de celebrul Pod Carol. Acesta oferă un
bogat mic dejun tip bufet, camere şi suite elegante şi spaţioase şi acces gratuit la internet Wi-Fi. Toate unităţile sunt mobilate cu piese de
epocă unicat aparţinând bogatului patrimoniu art nouveau din Praga. Curtea în aer liber de la Leonardo Prague este locul ideal pentru a vă
relaxa în timp ce ascultaţi susurul apei din fântână.Restaurant & Garden Platina oferă bucătărie tradiţională cu influenţe moderne. Mesele sunt
pregătite cu ingrediente proaspete, de sezon şi locale, de cea mai bună calitate, combinând tradiţia şi creativitatea.
Hotel Sonata 4* - Aflat la doar 300 de metri de Piaa Wenceslas i de Muzeul Naional din Praga, hotelul Sonata ofer camere moderne, cu aer condiionat i TV cu
ecran plat. Conexiunea WiFi este gratuit. Toate camerele hotelului Sonata au minibar, seif, usctor de pr i baie. Staia de metrou Muzeum este la 3 minute de mers
pe jos de hotelul Sonata.
Hotel Julis 4* - Situat în centrul oraului Praga, în zona pietonal a Pieei Wenceslas, Hotelul Juliš ofer uniti de cazare linitite dotate cu aer condiionat, precum i acces
gratuit la internet WiFi i locuri de parcare într-un garaj privat securizat, aflat la 550 de metri. Camerele sunt spaioase i includ TV prin satelit, o chicinet bine utilat i o
baie cu usctor de pr i cad. Staia de metrou Mstek este situat la 1 minut de mers pe jos.
Hotel Ramada City Center 4* - Acest hotel de 4 stele se afl chiar în Piaa Wenceslas din centrul oraului Praga, la numai 300 de metri de gara principal. Exist WiFi
gratuit în toate camerele. Camerele moderne de la Ramada Prague City Centre ofer aer condiionat, TV prin satelit, minibar i baie cu usctor de pr. Staiile de metrou
Mstek i Muzeum se afl la doar 100 de metri.
Hotel Cosmopolitan 5* - se afl pe o strad linitit din centrul oraului Praga, la 900 de metri de piaa Staromstské námstí i la 2 minute de mers pe jos de centrul
comercial Palladium. Aceast cas a fost construit în anul 1889 i a fost restaurat, devenind un hotel tip boutique modern i luxos, care îmbin elementele istorice i
designul modern.
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