JARNÉ CITYBREAKY PLNÉ ZÁŽITKOV
Letecky z BRATISLAVY, raňajky v cene!
Čo by ste povedali na príjemnú jarnú prechádzku krásnymi uličkami historického Ríma či
štýlového Milána, nikdy neutíchajúceho Madridu či kozmepolitného Londýna? Ste futbalovými
fanúšikmi, obdivovateľmi jedinečných architektonických skvostov, či milujete nekonečné
nákupy? Máte radi nikdy nekončiacu zábavu? Ak áno, tieto mestá sú pre Vás tou správnou
voľbou. Tak neváhajte a vyberte si pobyty z našej ponuky!

MILÁNO
VIVA Hotel Milano 3*
marec - apríl už od

257 €/os./kompletná cena

Hotel je situovaný neďaleko centrálnej časti Milána, v
blízkosti viacerých zastávok verejnej dopravy a je teda
vhdoným východiskovým bodom ku skúmaniu všetkých
atrakcií Milána. Centrum mesta s pamiatkami ako Duomo
alebo La Scala je od hotela vzdialené necelé 3 km.
RÍM
Hotel Espana 3*
marec - apríl už od

263 €/os./kompletná cena

Hotel Espana sa nachádza na ulici Via Luigi Luzzatti v
blízkosti Porta Maggiore a fontány di Trevi. Nachádza sa
medzi Termini – hlavnou stanicou a Porta Maggiore –
jednou z dávnych brán do historického centra. Hotel je
dobre spojený so všetkými hlavnými turistickými atrakciami
mesta. Návštevníci v Ríme určite ocenia výhodnú polohu.
ATÉNY
Epidavros Hotel 2*
marec - apríl už od

275 €/os./komplatná cena

Hotel je situovaný uprostred nádherných a kultúrnych Atén.
Má teda skvelú polohu, v srdci tohto úchvatného mesta, s
ľahkým prístupom ku kultúrnym a historickým pamiatkam.
Ku stanici metra Omonia to hostia hotela majú cca 50 m,
čo návštevnikom umožňuje ľahký prístup ku všetkým
atrakciám tohto históriou opradeného mesta.

LONDÝN
Berjaya Eden Park London Hotel 3*
marec - apríl už od

308 €/os./komplet cena

3 hviezdičkový Berjaya Hotel Eden Park je elegantná
viktoriánska budova, ktorá sa nachádza v oblasti
Kensington Gardens v centre mesta Londýn, v blízkosti
slávneho Hyde Parku a obchodnej ulice Oxford Street.

MADRID
Gran Versalles 4*
marec - apríl už od

404 €/os./komplet cena

Hotel Gran Versalles sa nachádza v blízkosti módnej štvrte
Alfonso Martinez, len pár krokov od námestia Colón. Pýši
sa ideálnou centrálnou polohou v blízkosti kín, reštaurácií,
kaviarní, barov, divadiel a obchodov. Tento 4-hviezdičkový
hotel má ľahký prístup do všetkých miest a ku všetkým
pamiatkám magického mesta Madrid.
V cene je zahrnuté: letecká doprava, letiskové poplatky a príručná batožina, ubytovanie vo
vybranom hoteli na vybraný počet nocí s raňajkami, transfer z letiska do mesta a späť, vreckový
sprievodca, poistenie insolventnosti
V cene nie je zahrnuté: služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne),
doporučený príplatok za cestovné poistenie, vstupy (múzeá a pamiatky), miestna taxa 0,75-2,50
€/osoba/noc (podľa kategórie hotela)
V ponuke sú aj iné lákavé mestské destinácie, kde si môžete vychutnávať svoj voľný čas a nádherné
čarovné miesta.

