OFERTA CAZARE TIMISOARA in perioada 20-22.09.2019

Hotel BOCA JUNIOR 3* https://bocahotel.ro/

Descriere: Hotelul Boca este situat în cartierul de afaceri din Timişoara, la 2 km de centrul
istoric. La hotel se poate ajunge uşor cu transportul public, cea mai apropiată staţie de autobuz fiind
la 30 de metri, în timp ce o staţie de tramvai se găsește la 200 de metri.
Facilitati hotel: Hotelul a fost recent renovat si ofera servicii de inalta calitate si confort.
Hotelul este situat aproape de centrul Timisoarei si ofera 4 camere de lux, 7 camere de lux cu balcon,
1 camera superioara si 8 camere standard cu un design unic, precum si un restaurant cu o capacitate
de 80 de locuri. Astfel, hotelul a devenit un hotel atractiv pentru cei care calatoresc in interes de
afaceri si pentru grupuri.
Descriere camere: Wi-Fi gratuit in toate camerele si zonele comune, TV LCD, minibar si aer
conditionat.

Denumire hotel

Tip camera

HOTEL BOCA JUNIOR 3*
Adresa: Str. Simion
Barnutiu, nr. 29 Timisoara

cazare cu mic dejun si TVA 5%
taxa de oras
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Tarif/camera in
RON

REGIM SINGLE

228

REGIM DOUBLE

274

Standard

Tariful include
-

Grad de ocupare

Hotel PERLA D’ORO 3* http://hotelperla.ro/despre/

Descriere: Hotelul Perla D'Oro este la 1 km de Centrul Regional de Afaceri şi de stadionul
Dan Păltinişanu.
Facilitati hotel: Perla D'Oro este la 1 km de centrul oraşului Timişoara şi la 15 km de
Aeroportul Traian Vuia. Găzduieşte o piscină în aer liber deschisă în funcţie de sezon şi o saună cu
o sală de sport. Accesul la internet Wi-Fi este disponibil gratuit în întreaga proprietate. Accesul la
internet Wi-Fi este disponibil gratuit în întreaga proprietate. Restaurantul hotelului serveşte
preparate din bucătăria italiană şi specialităţi româneşti. Oaspeţii au la dispoziţie o gamă largă de
tipuri de cafea italienească la café bar.
Descriere camere: Toate spaţiile de cazare au baie privată cu duş şi bideu. Sunt dotate cu
aer condiţionat, minibar şi TV cu ecran plat.

Denumire hotel

Tip camera

HOTEL PERLA D’ORO 3*
Adresa: strada Elvila Celebi
nr 14, Timisoara

cazare cu mic dejun si TVA 5%
taxa de oras
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Tarif/camera in
RON

REGIM SINGLE

259

REGIM DOUBLE

311

Standard

Tariful include
-

Grad de ocupare

Hotel NOVERA 4* http://www.hotelnovera.ro/

Descriere: In imediata vecinatate a hotelului se afla stadionul de fotbal „Dan Paltinisanu”, o
arena inconjurata de parcuri si stranduri. La doi pasi se afla Sala Sporturilor Constantin Jude
(Olimpia) si Centrul Regional de Afaceri Timisoara, la fel ca si animatul Complex Studentesc.
Facilitati hotel: Hotelul dispune de un numar de 23 de camere si fiecare detaliu a fost gandit
sa va rasfete prin ambianta, calitate si functionalitate. Pasind pe marmura speciala din holul receptiei
veti simti lumina calda a candelabrelor de Murano, veti admira decorurile Toscane si nota solida de
clasic data de lemnul natur al mobilierului. Restaurantul cu servire a la carte va intampina cu o mare
varietate de bunatati traditionale romanesti si internationale, vinuri alese si o atmosfera de “acasa,
departe de casa”. Hotelul dispune de propria sauna cu acces gratuit. Tot fara cost, va stau la
dispozitie si diverse aparate de fitness.
Descriere camere: Camerele cu aer condiționat ale Hotelului Novera au atât TV cu ecran
plat prin cablu, cât și baie privată. Unele unități au balcon cu vedere la oraș.
Denumire hotel

Tip camera

HOTEL NOVERA 4*
Adresa: Str. F.C. Ripensia
Nr. 29A

cazare cu mic dejun si TVA 5%
taxa de oras
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Tarif/camera inEUR

REGIM SINGLE

60

REGIM DOUBLE

73

Standard

Tariful include
-

Grad de ocupare

Hotel CHECK INN 3* http://www.checkinn.ro/

Descriere: Situat intr-o zona centrala si plina de viata a orasului, Check Inn este cel mai nou
Hotel din Timisoara. Se gaseste la doar cateva minute de cele mai fascinante puncte turistice si cele
mai active centre culturale, in inima campusului universitar cu acces facil in orice punct al orasului.
Campusul Universității și stația de autobuz locală se află la mai puțin de 500 de metri de proprietate.
La principală gară se ajunge cu mașina în 6 minute, iar Aeroportul din Timișoara se află la 11 km.
Facilitati hotel: Cu o arhitectura simpla si moderna, alaturi de servicii moderne, hotelul
Check Inn doreste sa surprinda placut orice vizitator al orasului punandu-va la dispozitie camere
utilate cu mult bun-gust, decorate cu lucrari de arta originale si dotate cu tot ce este nevoie pentru o
sedere cat mai placuta si comoda. Restaurantul Check Inn este un restaurant modern, cu
echipamente de ultima generatie, pregatit sa va satisfaca dorintele culinare, oferindu-va in acelasi
timp si o serie de meniuri standard pentru micul dejun, pranz sau cina, fiind un loc placut pentru a
servi masa oricand.
Descriere camere: Check Inn va ofera 45 de camere si 3 apartamente mobilate practic si
modern, fiecare cu baie proprie. Doua aspecte importante pe care si clientii nostri le asteapta sunt
curatenia impecabila si accesul la servicii rapide, aspecte care stau la baza politicii noastre de
cazare. Fiecare camera este dotata cu unul sau doua paturi, noptiera, TV, internet wireless, linie
telefonica cu access exterior direct, minibar, seif. Hotelul dispune de camere cu aer conditionat.

Denumire hotel

Tip camera

HOTEL CHECK INN 3*
Adresa:

Tariful include
cazare cu mic dejun si TVA 5%
taxa de oras
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Tarif/camera in EUR

REGIM SINGLE

49

REGIM DOUBLE

55

Standard

Strada Miorita 11-13, 300553
Timisoara

-

Grad de ocupare

HOTEL PERLA 4* http://hotelperla.ro/

Descriere: Complexul Hotelier Perla este pozitionat central, la doar 500 de metri distanta de
centrul istoric al Timisoarei, ceea ce-l face o buna alegere pentru cei ce calatoresc in interes de
afaceri sau leisure, si la 1 km de Centrul Regional de Afaceri şi de stadionul Dan Păltinişanu.
Facilitati hotel: Designul modern si elegant, profesionalismul si calificarea personalului dar
si pozitionarea excelenta fac din hotelul Perla una dintre cele mai bune alegeri pentru sejururile
dumneavoastra. Hotelul poate fi caracterizat prin eleganta, rafinament si mult bun gust, fiind de altfel
unul din cele mai luxoase locatii din circuitul hotelier al Timisoarei.
Descriere camere: Camerele sunt mobilate în standard de 4*, cu paturi matrimoniale
premium, confortabile. În cameră vă puteți bucura de dotări precum TV LCD cu televiziune prin cablu
HD, minibar, climă, birou, măsuță de cafea, seif. Toate camerele dispun de baie proprie cu cabină
de duș, uscător de păr și bideu.
Denumire hotel

Tip camera

HOTEL PERLA 4*
Adresa: Str. Protopop
George Dragomir nr. 9,
Timisoara

cazare cu mic dejun si TVA 5%
taxa de oras
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Tarif/camera in
RON

REGIM SINGLE

282

Standard

Tariful include
-

Grad de ocupare

REGIM DOUBLE

334

Conditii de plata:
-

serviciile se vor factura si achita integral inainte de check -in.

Conditii de anulare:
-

se accepta anularea fara penalizare cu pana la 48h inaintea datei de check-in

Nu au fost retinute locuri. Tarifele sunt valabile in momentul editarii acestei oferte.
Pentru informatii suplmentare si rezervari va rugam sa reveniti cu comanda ferma.
Persoana contact: SPIGHEL ADRIANA
Nr de telefon: 0040 753 058 924
Adresa de email: adriana.spighel@eximtur.ro
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