
Hodnocení Tripadvisor4,5
HoTel

Wi-Fi
zdarma

Yasmine Hammamet  tunisko

POLOHA
•	 nejbližší nákupní možnosti 

a kavárny v těsné blízkosti hotelu
•	 Zábavní park CarthageLand 

cca 400 m
•	 Letiště enfidha cca 42 km, monastir 

cca 97 km, tunis cca 73 km
PLÁŽ
•	Pláž s jemným pískem cca 50 m
•	Cesta je přes promenádu
•	Bar, sprchy a WC
•	Lehátka a slunečníky zdarma
•	 Plážové osušky na vratnou zálohu 

cca 10 tnD
POPIS
•	Recepce, směnárna, obchůdky
•	3 restaurace, 3 bary, kavárna
•	Fitness, wellness
•	  Vnitřní bazén zdarma (11.00–15.00)
•	2 bazény, 1 s částí pro děti
•	Lehátka a slunečníky zdarma
•	 Zábavní park CarthageLand 

zdarma (aquapark v provozu 
1. 6.–30. 9.)

INTERNET
•	 Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách hotelu, včetně pokojů, 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj
•	Klimatizace (15. 6.–15. 9.)
•	 Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů
•	telefon, sat-tV, rádio
•	 Bezpečnostní schránka za 

poplatek cca 3,5 tnD/den a na 
vratnou zálohu cca 20 tnD

•	minibar za poplatek
•	Balkon
•	 Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma

Standardní pokoj s výhledem 
na moře
SPORT A ZÁBAVA
•	 Zdarma: animační programy, 

miniklub, plážový volejbal, 
šipky, fitness, tenis během dne, 
neomezený vstup do zábavního 
parku CarthageLand

•	 Za poplatek: kulečník, 
elektronické hry, tenis 
s osvětlením, masáže, sauna, 
wellness (20 minut hamam 
zdarma/1x za pobyt)

STRAVOVÁNÍ
•	 all inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, snack 
během celého dne, místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
(10.00–24.00)

•	 Dine around: možnost využívat 
po předchozí rezervaci 1x každou 
z à la carte restaurací v celém 
komplexu hotelů medina, 
galavečeře s tuniskou show 
v restauraci medina v Yasmine 
Hammametu (nutná rezervace)

MAxIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

UPOZORNĚNÍ
 Povinná pobytová taxa – str. 251

DOČASNÁ OPATŘENÍ HOTELU 
(PREVENCE COVID-19):  
Detailní informace naleznete  
na stránce hotelu  
na www.blue-style.cz.

•	Skvělý koncept stravování

•	Široké sportovní vyžití

•	Vstup do CarthageLandu

Proč právě sem?

Letiště
Enfidha cca 42 km

stRaVoVání
aLL incLUSiVE

PLáž
cca 50 m

medina Solaria & Thalasso 

aktuální ceny 
a informace

first minute
Rozhodněte Se VčaS a zíSkejte:

Slevy na dospělé od 21%
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

 Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v rámci zájezdu budou z titulu ochrany zdraví a bezpečnosti zákazníků uplatňovány zvýšené nároky na hygienu a další opatření související se současnou situací, s jejichž demonstrativním 
výčtem byl zákazník pořadatelem předem seznámen. Zákazník se zavazuje přijmout a dodržovat opatření určená k ochraně zdraví s tím, že důsledky takových opatření ani opatření samotná nejsou důvodem pro konstatování nižší 

jakosti náhradního zájezdu. Zákazník bere taktéž na vědomí, že s ohledem na veřejnoprávní opatření nebudou v provozu animační programy Blue Club a Croco Club. Více informací   ZDE.

https://www.blue-style.cz/data/wysiwyg/bezpecnostni-opatreni/sanitarni-protokol-anti-covid-tunisky-cestovni-ruch.pdf

