PRAHA / TSJEKKIA
SPAPAKKE – fra Kr. 3.690,- per pers.
NB! EKSAKT PRIS KUN PÅ FORESPØRSEL!

Inkludert i pris er:
• Fly tur/retur fra flere norske flyplasser (spør oss
hvilke)
• 1 bagasje inkludert (20 kg) + håndbagasje
• Transport til/fra flyplass i Praha
• 2 netter i 1x dobbeltrom (2 pers.) inkl frokost på
Hotel Maximilian 4****
• 2 spabehandlinger per person på Planet Zen SPA.
Se høyre►
• Badekåpe og slippers (Planet Zen Spa)
• Ankomstservice (forutsetter minimum 8 personer
som reiser på samme dato)
• 24t norsktalende telefonhjelp

Om Praha
Velkommen til Praha, "Alle byers mor". Prahas
popularitet er lett å forstå. En kjempeflott
gamleby, flott arkitektur, rik historie, kulturelt rik
og et utall av spennende attraksjoner. Gå deg vill
i de mange smale gatene i gamlebyen, se dukkeog klokkespillet hver hele time ved det
astronomiske uret i gamlebyens torg, kryss
karlsbroen og nyt utsikten. Storby og spa? Praha
er stedet!
Maximilian Hotel
Maximilian Hotel er et lekkert hotell i gamlebyen
av Praha. Hotellet åpnet i 1995 av to Østerikske
brødre, som også eier Hotel Josef, et annet

SPABEHANDLINGER:
1. Relaxing aromatheraphy oil massage of the
entire body using a variety of oils of your choice
60min
2. Jasmine Facial: This massage protects your skin
from aging and damage while brightening, lifting
and hydrating your complexion 60min ELLER
Acupressure head, back, neck and shoulders
massage 30min

designhotel i Praha. Hotellet har 70 rom, alle i
delux eller superior kategori. Hotellets spa,
Planet Zen, er et asiatisk velværespa som tilbyr
det
beste
av
thai
og
balinesiske
spabehandlinger. En oase av et hotell og spa,
midt i hjertet av Praha.
Det
anbefales
på
det
sterkeste
å
forhåndsbestille tid for deres spabehandlinger
så raskt som mulig etter bestilling. VIKTIG:
Spatur.no kan ikke garantere at alle får
(ønskede) behandlinger "på stedet" som ikke er
forhåndsbestilt - selv om det er inkludert i
prisen!
La deg friste mer ved å se de flotte bildene på
vår nettside: www.spatur.no
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