МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА НА ЧЕХИЯ
ОФЕРТА
ЗА ИНДИВИДУАЛНИ РЕЗЕРВАЦИИ
ПО ЛИНИЯ НА CLIMS
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ХОТЕЛ DAP ПРАГА
Ценова листа за настаняване с включена закуска
НИСЪК СЕЗОН ВИСОК СЕЗОН
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Цените са в ЕВРО, с включен ДДС, не е включен туристически данък: 0,60 Евро/
на човек на възраст между 18 и 70 години / на нощувка.
За ‘дете’ се счита лице от 02 до 12 годишна възраст, което няма да е навършило 12
години към датата на престоя в хотела.
Дете на възраст от 0 до 02 години се настанява безплатно, без право на легло и
закуска.
Настаняването от 20.12 до 06.01. се предлага на редовните цени.

УСЛУГИ
Това са нашите специални оферти, като заявките се правят предварително:
Сауна – за 1 час – 5 Евро/ на човек.
Квалитетно вино от Моравия – на цена 15 Евро/ за бутилка от 0,7 л.:
- Pinot Gris – селекция от сортове, полусухо;
- Gewurtztraminer - късна реколта, полусухо;
- Cabernet Sаuvignon Rose - късна реколта, полусухо;
- Saint Laurent – късна реколта, сухо.
Вечеря – менюто е базирано на актуална оферта, която включва: предястие,
основно ястие, десерт и 2 безалкохолни напитки, сервирани в ресторант Европа
на хотела, от понеделник до петък (без празниците) между 17:00 часа и 20:00
часа. Цена: 20 Евро/ на човек.
Круиз по река Вълтава – двучасов круиз по река Вълтава с прекрасна гледка.
Цена 20 Евро/на човек с включена храна. Цена 26 Евро / на човек с включени
храна и напитки.

Такси от и до летището. Можем да ви резервираме посрещане на летището с
надеждно такси клас ААА. Цена 20 Евро/ в едната посока.
НАЙ-ИНТЕРЕСНИТЕ СЪБИТИЯ В ПРАГА, които могат да направят
престоя ви уникален:
Прага на Карл IV – една грандиозна сграда в Европа - целогодишно, уеб сайт:
www.muzeumprahy.cz
Вкусна храна – Гранд ресторант фестивал, от 15 януари до 28 февруари 2018,
уеб сайт: www.grandresaurantfestival.cz
Великденски базари – Март 2018.
FEBIOFEST – Пражки международен филмов фестивал, 15-23 март, 2018, уеб
сайт: www.febiofest.cz
Маратон – Пражки маратон на Фолксваген, 5-6 май, 2018, уеб сайт:
www.runczech.com
Пражка пролет – 72ри международен музикален фестивал, 12 май – 3 юни, 2018,
уеб сайт: www.festival.cz
SIGNAL – Пражки фестивал на светлината, 11-14 октомври, 2018; уеб сайт:
www. signalfestival.com
DESIGNBLOK – Пражка седмица за дизайн и мода, октомври 2018, уеб сайт:
www.designblok.cz
Коледни базари – декември 2018.
БОНУСИ за резервации по линия на CLIMS:
Всички CLIMS клиенти, настанени в хотел DAP в Прага през 2018 г. ще получат
специална отстъпка в размер на 15% от редовната цена за всички храни и
безалкохолни напитки, сервирани в ресторант „Европа” на хотела. Офертата е
валидна с хотелската карта при консумация на стойност на 6 Евро.

