El Mouradi El Menzah
Yasmine Hammamet, Tunisia

Descriere El Mouradi El Menzah 4*, Yasmine Hammamet, Tunisia
Descriere hotel
El Mouradi Menzah 4* este situat pe malul Mării Mediterane, în stațiunea Yasmine Hammamet.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi gratuit în lobby
Parcul de distracții Carthage Land în apropriere
Terenurile de golf „Citrus” și „Yasmine”
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale
Mini-bar alimentat zilnic cu băuturi răcoritoare
Acces internet Wi-Fi în lobby, aerobic, teren de tenis, mini-golf, program de animație, sporturi acvatice nemotorizate

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 8 km de orașul Hammamet, la 80 km de aeroportul din Tunis, la 55 km de
aeroportul Enfidha şi la 130 km de aeroportul din Monastir. Parcul de distracții Carthage Land se află la doar 200 m,
primul patinoar din Tunisia la 500 m, terenurile de golf „Citrus” şi „Yasmine” sunt la o distanță de 6 km.

Soare si mare
Plajă proprie; 3 piscine exterioare, 2 piscine interioare, 2 piscine pentru copii; Umbrele, saltele, șezlonguri și prosoape
gratuite atât la plajă, cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet; Restaurante a la carte cu specific: italian „La Fiesta”, tunisian „Misk Ellil” și turcesc
„Topkapi”, restaurant Barbeque; Cafenea, Lobby Bar, Tapas Bar, Wine Bar, Pool Bar, Vitamin Bar, Beach Bar, Moorish
Cafe, Disco.

Sport și relaxare
Saună, hammam, salon de înfrumuseţare, aerobic, teren de tenis, mini-golf, închiriere biciclete, 2 terenuri de golf în
apropiere, program de animație, sporturi acvatice nemotorizate și motorizate.

Facilități pentru copii
Kids Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 5-12 ani), spaţiu de joacă, piscine, pătuț, babysitter (contra cost).

Facilități gratuite

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (16.05.2021 09:07)

Acces internet Wi-Fi în lobby, aerobic, teren de tenis, mini-golf, program de animație, sporturi acvatice nemotorizate.

Facilități contra cost
Saună, hammam, salon de înfrumuseţare, închiriere biciclete, 2 terenuri de golf în apropiere, sporturi acvatice
motorizate.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 395 camere, distribuite astfel: camere Standard, camere Familiale, suite Junior, suiteSenior
, suite Prestige.
Dotări camere: baie cu duș, aer condiționat, TV satelit, telefon, mini-bar, balcon / terasă.

Informatii camera curenta: Copil 2-12 ani + Copil 2-12 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1513
Plecare: (CLJ) 30.06.2021 07:00:00 - (MIR) 30.06.2021 07:30:00
Intoarcere: (MIR) 07.07.2021 08:20:00 - (CLJ) 07.07.2021 12:40:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (16.05.2021 09:07)

