Tunisko

Magic Hotel Hammamet Beach*** ***+

Kód: BS 521

AKČNÍ NABÍDKA:
28.05./ 8 dní/ all inclusive/ 8.890 Kč
01.06./ 11 dní/ all inclusive/ 9.690 Kč
Další termíny: červen-říjen, odlety pondělí, čtvrtek, sobota, vždy 8-12 dní
Poloha: Přátelský hotel leží v prázdninovém letovisku Hammamet. Nejbližší nákupní
možnosti, restaurace a bary se nacházejí cca 200 m od hotelu. Centrum Hammametu je cca 6
km daleko (autobusová zastávka cca 400 m od hotelu). Vzdálenost od letiště je cca 65 km.
Pláž: Hotel leží přímo u vlastní písčité pláže s pozvolným vstupem do moře. K dispozici jsou
sprchy a barový servis za poplatek. Lehátka a slunečníky zdarma (matrace za poplatek cca
2,5 TND/kus). Plážové osušky za poplatek (cca 1 TND/den) a na vratnou zálohu (cca 20 TND).
Popis: Hotel s prázdninovou atmosférou se skládá z hlavní budovy a bungalovů a svým
hostům nabízí vstupní halu s recepcí a směnárnou, tři restaurace, čtyři bary, nákupní galerii a
diskotéku. V udržované zahradě je k dispozici bazén pro dospělé, bazén pro děti a relaxační
bazén. Lehátka, slunečníky a matrace zdarma. Oﬁciální kategorie hotelu je 3*.
Sport a zábava: Hotel pro své hosty pořádá různé denní animační a večerní zábavné
programy. Pro děti je zde miniklub a dětské hřiště. Zdarma si můžete zahrát basketbal,
plážový volejbal, šipky, fotbal, stolní tenis a tenis během dne. Za poplatek je kulečník,
elektronické hry, masáže a služby lázeňského centra. Na pláži nabídka vodních sportů za
poplatek.
Pokoje: Vkusně zařízené klimatizované pokoje (klimatizace v provozu 1. 6.–15. 9. zdarma)
mají koupelnu se sprchou nebo vanou a WC, telefon, SAT-TV, bezpečnostní schránku (za
poplatek) a balkon. Na vyžádání možnost zajistit dětskou postýlku zdarma.
Stravování: All Inclusive.
Snídaně (7.30–9.30), oběd (12.30–14.30) a večeře (19.30–21.30) formou bufetu. Brzká
(7.00–7.30) a pozdní snídaně (10.00–11.30). Odpolední snack (12.30–16.00), káva, čaj a

zákusky (16.00–18.00). Neomezené množství místních vybraných alkoholických a
nealkoholických nápojů v barech dle jejich otevírací doby (8.00–24.00).
Poskytovatel služeb: Blue Style
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