Romantik Hotel ***
Magyarország - Heves megye - Eger
http://www.reise.info.hu/romantik-hotel/hu/

Bemutatkozás
A történelmi nevezetességeiről híres Eger belvárosában, a sétáló utcától 100 m-re várja minden kedves pihenni vágyó vendéget a
hangulatos Romantik Hotel***.
Szálloda

A 2012-ben felújított, ill. egy új szinttel - SZUPERIOR SZOBÁKKAL - bővült a szálloda, valamennyi egyedi légkondicionált, - sarokkádas
szobák is kérhetők -vízforraló a bekészítés része, korlátlan tea-kávéfogyasztással mely az árban benne foglaltatik!
A családias hangulatú kis szálloda standard szobái is :
-fürdőszobával,
-szines SAT-TV-vel,
-minibárral
-telefonnal
-szobaszéffel
- egy részük légkondiconálóval felszerelt!
Legkedveltebb szobáink az 5 db SZUPERIIOR SZOBA, valamint a KISLAKOSZTÁLY és a NÁSZUTAS SZOBA, mely az emeleti sziklakertes
pihenőkertre nyílik és saját kis terasza van.
Minden szobában és a Hotel egész területén az INTERNET kiépített, korlátlanul és ingyenesen használható.
Az év minden napján bőséges svédasztalos reggeli biztosítja a kellemes napkezdést, mely az emeleti sziklakertes, szökőkutas
pihenőkertben vagy a reggeliző étteremben fogyasztható el. Internet elérés, (WI-FI) a hotel egész területén ingenesen és korlátlanul
elérhető!
Érkezéskor üdvözlő itallal és egy pohár zamatos Egri Bikavérrel kedveskedünk vendégeinknek.
Emeleti kertünk
Kuriózum az első emeleten található sziklakertes szökőkutas pihenőkert, ahol jó idő esetén a reggeli is elfogyasztható! A svédasztalos
reggeliző tolóajtóval csatlakozik a kertünkhőz!
Látnivalók
Eger az ország legszebb barokk városa, melyet évről évről több ezer látogató keres fel. A város és környéke számtalan látnivalóval és
prorgrammal várja az érdeklődöket.
Nevezetességek:
-Líceum, mely későbarokk stílusban épült egyetem céljából, ma főiskola működik benne.
-Bazilika: Magyarország második legnagyobb temploma
-Kispréposti palota:
-Érsekkert: 22 hold kiterjedésű park
-Termál-és élményfürdő: A melegvizes strand 6 szabadtéri és egy részben fedett medencével várja a látogatókat.
-Fazola kapu:
-Egri vár: itt található a Kazamata, Hősök terme, a Romkert, Képtár,
-Minaret: Európa legészakibb török korból származó emlékműve
-Dobó tér:
-Minorita templom
Egerben járva kihagyhatatlan a Szépasszony-völgy, ahol ma közel 200 borospince található és ahol a híres borvidék legízletesebb nedüivel
ismerkedhetünk meg.
Látogasson el városunkba és pihenjen a Romantik Hotelben***. Szeretetettel várjuk Önt és kedves családját.
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Szálláshely szolgáltatásai
autóbérlés, babaágy, borkóstoló, DVD-lejátszó, etetőszék, gyermekbarát szolgáltatások, internet használat, kávézó, kerékpár útvonal,
kerékpárkölcsönzés, légkondicionált szobák, lovaglás, mélygarázs, mosás-vasalás, nemdohányzó emelet, nemdohányzó szobák, park / kert,
parkoló, parkoló, pénzváltás, wifi

Egyéb szolgáltatások a környéken
asztalitenisz, autóbérlés, biliárd / rex, borkóstoló, drinkbár, internet használat, kávézó, kerékpár útvonal, kerékpárkölcsönzés, kinti
úszómedence, lovaglás, masszázs, megálló (tömegközl.), mélygarázs, mosás-vasalás, night club, parkoló, parkoló, pénzváltás, pub / söröző,
szépségkúrák, terápiák

Részletes térkép
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