Movenpick Resort Marine &
Spa 5*
Monastir

Descriere Movenpick Resort Marine & Spa 5* 5*, Monastir
Hotel Movenpick Resort Marine & Spa 5*
Acest complex se află în centrul oraşului Sousse şi beneficiază de acces la o plajă privată. Pune la dispoziție piscine în
aer liber cu apă sărată și un centru de wellness și fitness.
Fiecare cameră de la Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse are aer condiţionat, TV cu ecran plat și canale prin satelit
şi baie privată. Unele camere includ halate de baie şi facilităţi pentru prepararea ceaiului şi a cafelei. Toate camerele
au vedere panoramică la mare, la grădină sau la piscină.
Restaurantele și snack barurile de la Mövenpick Resort & Marine Spa servesc preparate culinare internaționale, precum
cele mediteraneene, japoneze și la grătar. Barurile și cafenelele, precum barul de la piscină și localul Aga Café oferă o
varietate de băuturi. În fiecare zi este pus la dispoziție un mic dejun tip bufet.
Mövenpick Resort & Marine Spa are recepție cu program nonstop și oferă un serviciu de concierge. Pune la dispoziție
un magazin și o varietate de activități, precum sporturi nautice, volei și tenis de masă. Se oferă și acces gratuit la
conexiunea WiFi.

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 10:39)

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
Golf

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 10:39)

