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Riviera Hotel - Garden View Room
Port El Kantaoui, Tunisia
Sejur:
Data plecare:
Plecare din:
Destinatia:
Pretul include:
Pretul nu include:
Data ofertei:

7 nopți
28.08.2019
BUCURESTI-HENRI COANDA, BJ7245* (10:35) cu AVION
MONASTIR
Bilet avion, cazare cu tipul de masa specificat, transfer aeroport-hotel-aeroport, taxe aeroport.
Excursii facultative
23 mai 2019 12:25

* NOTA *
Tarifele sunt valabile la momentul ofertarii. Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare. Pentru mai multe informatii va rugam sa va adresati agentiei.
Tarifele pentru camerele selectate
1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive)
TOTAL

952 EUR
952 EUR

Descriere/Facilitati
Acces internet Wi-Fi gratuit pe întreg domeniul hoteluluiRecomandat pentru un sejur activ
Descriere hotel
Riviera Hotel 4* este situat pe malul mării. Au loc
renovări parțiale anual.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi gratuit pe întreg domeniul
hoteluluiRecomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:- Mic dejun, prânz şi cină - tip bufetBăuturi alcoolice și non-alcoolice locale - Acces
internet Wi-Fi, sală de fitness, teren de tenis,
minigolf, ping-pong, boccia, program de animație.

Locatia
Hotelul se află la o distanţă de 15 minute de mers pe
jos de Port El Kantaoui, 12 km de centrul oraşului
Sousse, la 25 km de aeroportul din Monastir, 35 km
de aeroportul Enfidha.

Soare si mare
La 200 m de plaja proprie; piscină exterioară;
Șezlonguri, umbrele și saltele gratuite atât la plajă,
cât și la piscină; pentru prosoape se plăteşte
garanţie.

Restaurante si baruri
Restaurant principal – tip bufet; Lobby Bar, Pool
Bar, Beach Bar, Snack Bar.

Sport și relaxare
Saună, hammam, sală de fitness, teren de tenis,
minigolf, ping-pong, boccia, program de animație,
sporturi nautice.

Facilități pentru copii
Mini Club (în intervalul orar 10:00-17:00).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi, sală de fitness, teren de tenis,
minigolf, ping-pong, boccia, program de animație.

Facilități contra cost
Saună, hammam, sporturi nautice.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de camere cu vedere la mare și
grădină.Dotări camere: baie proprie cu duş/cadă,
plasma TV satelit, telefon, acces internet Wi-Fi,
mini-frigider, aer condiţionat, terasă/balcon.
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Concorde Marco Polo - Garden View Room
Hammamet, Tunisia
Sejur:
Data plecare:
Plecare din:
Destinatia:
Pretul include:
Pretul nu include:
Data ofertei:

7 nopți
28.08.2019
BUCURESTI-HENRI COANDA, BJ7245* (10:35) cu AVION
MONASTIR
Bilet avion, cazare cu tipul de masa specificat, transfer aeroport-hotel-aeroport, taxe aeroport.
Excursii facultative
23 mai 2019 12:25

* NOTA *
Tarifele sunt valabile la momentul ofertarii. Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare. Pentru mai multe informatii va rugam sa va adresati agentiei.
Tarifele pentru camerele selectate
1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive)
TOTAL

970 EUR
970 EUR

Descriere/Facilitati
Acces internet Wi-Fi gratuitCentru Wellness & Spa “Nuxe”Transfer gratuit spre terenurile de golf “Citrus” şi “Yasmine”
Descriere hotel
Concorde Marco Polo Hotel, construit în stil maur,
este amplasat pe malul Mării Mediterane şi oferă
turiştilor o gamă largă de facilităţi şi activităţi, pentru
o vacanţă de neuitat. Ultima renovare a avut loc în
anul 2009.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi gratuitCentru Wellness &amp;
Spa “Nuxe”Transfer gratuit spre terenurile de golf
“Citrus” şi “Yasmine”

Regim de masă
All Inclusive:-Mic dejun, prânz şi cină tip bufetCooking show-Cină cu meniu tematic de 2/3 ori pe
săptămână-Băuturi alcoolice şi non-alcoolice se
servesc până la ora 01:00-Acces internet Wi-Fi,
tenis de masă, sală de fitness, gimnastică, volei pe
plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live

Locatia
Hotelul se află la o distanţă de 700 m de Costa Mall,
la 18 km de staţiunea Hammamet, la 113 km de
aeroportul din Monastir, 38 km de aeroportul Enfidha
şi 60 km de aeroportul din Tunis. La 7 km de hotel
se găsesc terenurile de golf “Citrus” şi “Yasmine”, cu
45 respectiv, 18 găuri.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip fin; piscină exterioară cu 2
jacuzzi integrate-1800 mp, piscină pentru copii-29
mp, piscină acoperită-136 mp. Umbrele, şezlonguri
şi prosoape gratuite la piscină.

Restaurante si baruri
Plajă proprie, cu nisip fin; piscină exterioară cu 2
jacuzzi integrate-1800 mp, piscină pentru copii-29
mp, piscină acoperită-136 mp. Umbrele, şezlonguri
şi prosoape gratuite la piscină.

Sport și relaxare
Sală de fitness, tenis de masă, gimnastică, volei,
teren de tenis, catamaran, canoe, windsurfing,
pedalo, lecţii de scuba diving în piscină.

Facilități pentru copii
Kiddy Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 412 ani; deschis în intervalul orar 10:00-12:00 şi
15:00-17:00), program de animaţii pentru copii în
funcţie de categoria de vârstă (4-7 ani şi 8-12 ani),
piscină (cca. 29 mp), spaţiu de joacă.

Facilități gratuite
Sală de fitness, lecţii de dans, lecţii de limba arabă,
tenis de masă, 1 sală de bowling cu 6 linii, volei,
gimnastică, aquagym, aerobic, teren de tenis,
animaţii, Hobby Club, catamaran, canoe,
windsurfing, pedalo, lecţii de scuba diving în
piscină, nordic walking, program de animaţii,
show-uri, muzică live

Facilități contra cost
Centru Wellness &amp; Spa “Nuxe”, masaj,
hidromasaj, tratamente cu apă de mare, hammam,
tratamente faciale şi corporale, masaj Thai/Shiatsu,
coafor, piscină interioară, echipament de tenis,
biliard, flipper. Ȋn apropierea hotelului: scuba diving,
diverse sporturi acvatice, teren de golf ”Citrus”-cu 45
găuri şi “Yasmine”-cu 18 găuri (transfer gratuit, cu
rezervare în prealabil), călărie.

Bine de stiut
Restaurant á la carte cu specific asiatic şi italian: o
cină/sejur gratuită, cu rezervare în prealabil.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 464 camere şi apartamente
spaţioase şi luminoase, decorate în stil
contemporan, împărţite astfel: camere duble (cca.
31 mp), suite junior (cca. 47 mp), suite senior
(cca. 51 mp). Dotări camere: baie proprie cu duş,
uscător de păr, telefon, aer condiţionat, minfrigider, seif, LCD TV satelit, balcon/terasă.
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