Jaz Tour Khalef 5*
Monastir

Descriere Jaz Tour Khalef 5* 5*, Monastir
Hotel Jaz Tour Khalef 5*-Sousse
Acest hotel este situat în apropiere de Port El Kantaoui, la intrarea în oraşul Sousse. Acesta este amplasat într-un parc
de 10 hectare şi este orientat către mare. Acesta oferă o piscină interioară şi una în aer liber.
Toate camerele hotelului Jaz Tour Khalef Marhaba dispun de aer condiţionat, o baie proprie şi TV prin satelit.
Majoritatea sunt prevăzute cu un balcon, care oferă privelişti ale grădinii sau mării.
Tour Khalef Marhaba oferă o gamă largă de restaurante. L'Etoile serveşte preparate gastronomice tunisiene şi
internaţionale, iar snack-barul Harun este amplasat lângă piscină.
Localul The Beach Barbecue serveşte specialităţi la grătar. În plus, oaspeţii au la dispoziţie numeroase baruri, precum
şi o sală tradiţională de ceai, numită Cafeneaua Moorish.
Restaurantul Oliveraie dispune de o zonă interioară şi o zonă exterioară, ambele orientate către o superbă grădină cu
palmieri. Localul serveşte preparate uşoare şi mâncăruri cu conţinut caloric scăzut.
Hotelul oferă un centru de spa şi talasoterapie de 4.700 m², prevăzut cu cabine pentru masaje sau hidroterapie, săli de
înfrumuseţare şi o piscină cu apă de mare. Hotelul dispune de o locaţie privilegiată şi este orientat către mare.

Servicii incluse
- 7 nopti cazare cu all inclusive;
- Bilete de avion si taxele de aeroport;
- Bagaj de cala de 20 kg;
- Transfer privat aeroport-hotel-aeroport

Servicii neincluse
- Asigurarea medicala si storno-100 lei/pers;

Informatii utile
Conditii de calatorie:
- Certificat RT-PCR negative cu 72 de ore max.anterior intrariii in Tunisia.
Conditii de calatorie in Tunisia

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 10:50)

Itinerariul de zbor :

ZBOR CHARTER DIRECT CLUJ NAPOCA-MONASTIR-CLUJ NAPOCA.

Tipuri servicii
Zbor
Cazare
Masa
All inclusive

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Transfer
Piscina
Piscina exterioara
Restaurant
Bar
Spa
Sala de conferinte
Centru business
Gym fitness area

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Baie
Balcon
Seif

Tematica
Luna de miere
Wellnes spa
Hotel family

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 10:50)

