Marhaba Palace 4*+
Monastir

Descriere Marhaba Palace 4*+ 4*, Monastir
Hotel Marhaba Palace 4*+
Acest complex de lux are o locaţie excelentă la Marea Mediterană şi oferă o plajă privată, 2 piscine în aer liber şi un
club de noapte. Aeroportul Internaţional Monastir este la numai 26 km.
Camerele de la Marhaba Palace au aer condiţionat şi un balcon cu vedere la grădină sau la plajă. Acestea au baie
privată, TV prin satelit şi uscător de păr.
Hotelul oferă un centru de fitness şi multe facilităţi sportive, cum ar fi mini-golf, tenis, squash şi sporturi nautice.
Centrul spa al hotelului are o piscină interioară încălzită, un hamam şi un centru de frumuseţe, unde oaspeţii pot
beneficia de tratamente corporale.
De asemenea, hotelul are 2 restaurante care servesc specialităţi internaţionale şi locale, precum şi 2 baruri, unul la
piscină şi altul pe plajă. Oaspeţii au la dispoziţie facilităţi de grătar pe plajă.
Medina şi Muzeul de Arheologie Sousse sunt la doar 15 minute de mers cu maşina. Portul El Kantaoui se află la doar 5
minute de mers pe jos.

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-87 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
Itinerariul de zbor :

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 11:13)

ZBOR CHARTER DIRECT CLUJ NAPOCA-MONASTIR-CLUJ NAPOCA.

Tipuri servicii
Zbor
Cazare
Masa
All inclusive

Facilitati proprietate
Wifi
Parcare
Transfer
Piscina
Piscina exterioara
Piscina interioara
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
Golf

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 11:13)

