Tunisko - pevnina

Samira Club ***

Kód: 257 Azur Reizen
Poloha: Hotelový komplex klubového typu vystavěný v maurském stylu leží v hammametském zálivu v zahradě přímo u
široké písečné pláže, v letech 2006 - 2009 prošel celkovou renovací. Golfové hřiště Yasmine Hammamet se nachází 4 km
od hotelu a centrum města Hammamet je vzdáleno cca 6 km (pohodlně dostupné autobusem, zastávka asi 10 min. od
hotelu, nebo taxíkem). Letiště v Tunisu je vzdáleno 70 km, letiště v Monastiru 85 km.
Ubytování: Pokoje se nacházejí v řadových přízemních bungalovech, které jsou rozmístěny ve velkém areálu. Dvoulůžkové
pokoje s vlastním sociálním zařízením jsou vybaveny klimatizací, telefonem a mají terasu. Jsou zde možné jedna nebo dvě
přistýlky (pro jednu dospělou osobu nebo až dvě děti). K dispozici jsou bezbariérové pokoje na vyžádání, nutná včasná
rezervace.
Vybavení: Hostům je k dispozici recepce, směnárna, hlavní restaurace, lobby bar, barbecue na pláži „a la carte“, snack bar
u bazénu, maurská kavárna, hammam, kadeřnictví, kosmetický salón, masáže, obchody, diskotéka, společenská místnost s
TV, telefonní automat nebo ošetřovna. Na terase se nachází velký venkovní bazén s tobogánem a skluzavkou (provoz ve
vymezených intervalech) a bazén pro děti.
Stravování: All inclusive stravování zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu v hlavní restauraci (hotel pravidelně
pořádá tématické večeře), občerstvení ve snack baru u bazénu během dne. Po celý den je zajištěna neomezená konzumace
místních alkoholických (místní výroby) a nealkoholických nápojů od 10.00–24.00 hod. v hlavním baru a od 10.00–18.00 hod.
v baru na pláži.
Sport a zábava: Hotel nabízí celou řadu možností relaxace a sportovního vyžití (lázně, pára, jacuzzi, masáže, léčebné
procedury, fitness centrum, tenisové kurty, basketbal, volejbal, fotbal, stolní tenis, šipky, billiard, lukostřelba, minigolf,
vodní pólo, jízda na koních a elektronické hry - některé z těchto aktivit jsou zpoplatněny). O zábavu se stará tým asi 40
animátorů a denní animace zde začínají velmi brzy. Po večerních animačních programech je diskotéka, která končí okolo
4.hodiny ráno a na ni navazuje projekce filmů. Dětem je určen miniklub, minizoo, minidiskotéka, kabaret. Lehátka,
slunečníky a matrace jsou k dispozici zdarma. Hotel poskytuje internetové připojení a možnost pronájmu trezoru na
recepci za poplatek.
Pláž: Široká písečná pláž leží v těsné blízkosti hotelového komplexu. Plážový servis (zapůjčení lehátek, matrací a
slunečníků) je poskytován zdarma. Za poplatek mohou hosté využít nabídky vodních sportů (potápěčské centrum, vodní
lyžování, jízda na banánu, paragliding, windsurfing, šlapadla ap.)
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