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In cazul in care sunteti printre romanii care si-au propus ca in aceasta viata sa viziteze cel putin
marile si clasicele capitale europene, Sarbatorile Pascale pot fi un bun prilej.

    Nu doar ca aveti parte de ceva concediu de la locul de munca si va va fi mai usor sa plecati,
ci, in aceasta perioada, agentiile turistice se intrec in oferte, care mai de care mai tentante.   
Ziare.com a analizat pentru dumneavoastra cateva dintre variantele de 
sejururi 
propuse de infoturism.ro, pentru principalele 
capitale 
ale tarilor din Europa.

De exemplu, un sejur de 4 zile la Roma poate costa intre 60 si 300 de euro, in functie de cate
stele are hotelul ales si daca vreti sau nu sa aveti
transportul inclus. Astfel, un sejur la 
hotel 
Ars de 4 stele, costa 87 de euro, fara transport. Gazduit intr-o frumoasa vila istorica, 
hotelul 
Ars este situat in Roma, in cartierul Monte Sacro. In imprejurimi sunt multe magazine,
restaurante si parcuri publice. In apropiere se afla statia autobuzul 90 Express care va poate
duce la Gara Termini in aproximativ 20 de minute.

Ceva mai mult veti da pentru un sejur cu cazare la hotel Pineta Palace, tot de 4 stele. Pentru
100 de euro de sejur, pe persoana, veti avea cazarea si micul dejun incluse. Avantajul acestui 
hotel 
este ca se la cativa pasi de parcul Pineta Sacchetti, 5 km de Vatican si centrul 
Romei
.
 
Pentru a citi desrpre o destinatie recomandata pentru petrecerea Pastelui in tara noastra,
accesati 
aceasta sectiune
.
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Citeste mai mult...

  

Sursa: www.money.ro
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