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There are no translations available.

  

  

The Wedding House, cel mai mic hotel de 5 stele din lume, se afla in Amberg, Germania, si
are doar 53 de mp.

  

Eh Hausl sau The Wedding House din orasul Amberg,  Germania, este catalogat drept cel
mai mic hotel din lume, si asta pe 
buna dreptate. Are o deschidere de doar 2,5 metri si o suprafata de 53  metri patrati.

  

Hotelul de cinci stele are un aer intim, astfel ca cei care se cazeaza aici nu vor regreta
alegerea facuta.

  

Imobilul se afla intre doua cladiri din zona, inghesuit, insa daca  imaginea exterioara nu te
impresioneaza, atunci interiorul o va face cu  siguranta.

  

Nu degeaba poarta rangul de cinci stele, adica aici poti avea parte de tot comfortul si rasfatul
din lume.

  

Clientii din China sau Mexic platesc 240 de euro pentru o noapte de cazare la Eh Hausl, cel
mai mic hotel din lume, si, credeti sau nu, numarul solicitarilor de cazare este extrem de mare.

  

Desigur, lista este lunga pentru ca se poate caza aici doar cate un cuplu, pe rand. Eh Hausl
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este o destinatie pentru indragostiti.

  

The Wedding House nu a fost dintotdeauna un hotel de lux.  A fost construit in anul 1728, pe
cand autoritatile din Amberg au  hotarat
ca tinerii sa se casatoreasca doar daca detin o proprietate. Un  comerciant din zona a venit cu
ideea de a construi cladiri mai mici si  mai ieftine pentru viitorii insuratei. Asa a fost realizata si
casuta  intima de azi, dorita de multa lume. De aici ii vine si numele de
The  Wedding House
.

  

Legenda spune ca cei care au trecut pe la Eh Hausl au avut o viata fericita si nu au divortat.

  

Pentru a citi despre un alt hotel inedit, accesati aceasta setiune  a site-ului nostru.

  

Citeste mai mult...

  

Sursa: www.apropo.ro

  

 2 / 2

ro/stiri/1282-un-hotel-inedit-cu-camere-suspendate-in-copaci-fascineaz-turitii-in-suedia.html
http://www.apropo.ro/wow/cel-mai-mic-hotel-de-5-stele-din-lume-video-8855681
http://www.apropo.ro/

