
    Broadway Plaza hotell, New York

        TEAM SWEDEN

Detta gemytliga boutiquehotell ligger bekvämt vid 27th Street och Broadway i den mysiga

och populära stadsdelen Chelsea på Manhattan. Här bor Ni i hjärtat av New York, med

gångavstånd till Empire State Building, Times Square och Macy`s, sex kvarter från

Penn Station och ca 2 km till Central Park.

Hotellet har 69 rum ( 13 våningar). Byggt 2000. Hiss. Gratis frukost serveras i loungen där

det även finns mikrovågsugn med gratis självservice av kaffe/te dygnet runt samt TV.

Trådlös internetuppkopplng överallt på hotellet. Värdeskåpsförvaring.

Gästrummen har reproduktioner av Picasso och Mirò och möbler i körsbärsträ.

Receptionen är öppen dygnet runt. Tvättmöjligheter. Bibliotek med CD-skivor.

 Priser /person

 TYP AV RUM

 4 pers. i dubbelrum 2.275:- 3.050:- 3.795:- 4.550:-

 3 pers. i dubbelrum 2.925:- 3.895:- 4.875:- 5.850:-

 2 pers. i dubbelrum 4.225:- 5.625:- 7.025:- 8.450:-

 Enkelrum 7.750:- 10.325:- 12.925:- 15.495:-

 I PRISET INGÅR: Inkvartering i dubbelrum med 2 separata sängar.

( 2 vanliga sängar eller 2 s.k. Queensängar ).

Rummen är ganska små men ok att bo 3 eller 4 personer/rum.

Enkelrum har en Queensäng eller en Kingbädd.

Det ingår en gratis "light breakfast" med Starbucks coffee, Lipton tea, orange  and

cranberry juice, whole oranges and apples, and asorted danish, croissants, donuts,

muffins and bagels with cream cheese and jellies.

Turist & serviceavgifter.

RUMSFACLITETER:

Värdeskåp, luftkonditionering, strykjärn, arbetsbord, strykjärn/strykbräda,

sittmöbler, värme, heltäckningsmatta, dusch, badkar, hårtork, gratis toalettartiklar.

Toalett, badrum, betalkanaler, telefon, radio, CD-spelare, video, väckarklocka.

Satellitkanaler, värdeskåp för laptop, Plattskärms-TV, dockningsstation för Ipod.

VÅR BEDÖMNING:               

Kanonläge i trivsamt område av New York. Nära till restauranger och barer och populära 

musikpubar. Mycket personlig service på hotellet borgar för trevlig vistelse.

OBS! Priserna gäller vid boende 3 - 9/7 2015. Dvs valfritt boende i 3 till 6 dygn.

OBS! Vid kortare eller längre vistelse här kontakta oss för priser.

Vid flygresa hem från New York med Icelandair på våra fasta avgångar 7, 8 och 9 juli

varierar totalpriset minimalt beroende på vilket resealternativ man valt (Resa 1 - 9) 

Exakt pris erhålles vid bokning/förfrågan.
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