Adresa: Matei Basarab nr 88, bloc L116, scara C, ap 27,
interfon 27, SECTOR 3, BUCURESTI
Email: office@easytravel.ro
Telefon fix: 021-230.26.27

Viena- 1 Decembrie

Descriere Viena- 1 Decembrie 3*
Castane coapte, turta dulce, vin fiert, cartofi copti, mere trase in ciocolata, figurine de martipan, nuci glazurate. Casute
de lemn ornate cu ghirlande, coruri de copii care canta colinde, bradul urias, impodobit in mijlocul pietei.
Va propunem un city break de 1 Decembrie si ocazia sa va petreceti o vacanta frumoasa intr-un oras minunat.
Hotelul Caroline 3* - situat în cartierul Favoriten din partea sudică a centrului orașului, la 800 de metri de gara
Hauptbahnhof ocupă o clădire de importanță istorică și o clădire nouă, elegantă, amplasate una lângă cealaltă.
Oaspeții beneficiază de acces gratuit la conexiunea WiFi.
Strada comercială renumită Favoritenstraße se află în apropiere, iar la stația de metrou Keplerplatz (linia U1) se ajunge
pe jos în doar 5 minute. În centrul Vienei și la numeroasele sale obiective turistice se poate ajunge cu metroul în mai
puțin de 10 minute.
Hotelul Altwienerhof 3* - este situat central în Viena, la 50 de metri de staţia de metrou Gumpendorfer Straße şi de
staţiile tramvaielor 6 şi 18 şi autobuzului 57a. Gara Westbahnhof şi Mariahilferstraße, cea mai mare stradă comercială
din Viena, sunt la 700 de metri.
Hotelul păstrează câteva elemente tradiţionale, cum ar fi crama şi curtea interioară mare. Camerele şi suitele sunt
frumoase şi decorate individual şi asigură tot confortul necesar.
Hotelul Admiral 3* - este situat central în inima Vienei, în imediata apropiere a străzii Mariahilfer şi a Cartierului
Muzeelor. Staţia de metrou Volkstheater, care deserveşte liniile U2 şi U3, este la 3 minute de mers pe jos.
Camerele Hotelului Admiral sunt spaţioase şi oferă un frigider mic, TV prin satelit şi acces gratuit la internet.
Situat pe o stradă laterală liniştită a celei mai populare străzi comerciale a oraşului, Admiral se află la doar câteva
minute de multe dintre cele mai importante atracţii. Acestea includ Muzeul de Istorie a Artei şi Muzeul de Istorie
Naturală, Palatul Imperial Hofburg, Opera, Parlamentul şi Naschmarkt (piaţă în aer liber).
Hotel Courtyard by Marriott Vienna Prater/Messe 4* - este situat chiar lângă Centrul de expoziții şi convenţii
Reed Messe Wien și la o plimbare de doar 1 minut de stația de metrou Krieau, care oferă acces la centrul orașului în 10
minute.Centrul mare de fitness şi spa de la etajul 8 este dotat cu echipament modern și o saună cu vedere panoramică
la întregul oraș.
Camerele spațioase au aer condiționat, TV cu ecran plat cu canale prin satelit, aparat de ceai/cafea, un frigider mic și
baie.

Servicii incluse
- bilet de avion compania Tarom Bucuresti - Viena- Bucuresti
- taxe de aeroport incluse
- bagaj de cala - 23 kg si 1 bagaj de mana de aprox 10 kg/persoana
- cazare 3 nopti cu tipul de masa specificat la fiecare hotel

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.01.2023 03:10)

Servicii neincluse
- transfer aeroport- hotel- aeroport
- taxa de oras care se achita la receptia hotelului
- asigurarea medicala, asigurarea storno
- intrarea la obiectivele turistice

Informatii utile
Nota: Prezenta oferta este valabila in limita locurilor disponibile. Oferta a fost intocmita la data de 01.09.2018.
Modalitate de plata si rezervare:
plata avans: 30% in momentul rezervarii
diferenta: 70% cu 21 zile inainte de plecare.
Orar de zbor informativ:
RO341 (OTP->VIE), Y, (07:30-08:15) (11/30/2018)
RO344 (VIE->OTP), Y, (17:50-20:20) (12/3/2018)

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun

Tipuri servicii
Zbor
Cazare
Masa

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.01.2023 03:10)

