
HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5
HOTEL

Club Magic Life Africana Imperial & Aquapark 

WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 40 KM

PŘÍMO
U PLÁŽE

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

First Minute
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

Dítě do 12 let zdarma
+ Slevy na dospělé od 10%

nebo Slevy na dospělé od 21%

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

POLOHA
•  Přímo v centru Yasmine 

Hammamet
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary v okolí hotelu
• Letiště Enfidha cca 40 km
PLÁŽ 
• Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
•  Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna
• 5 restaurací, 6 barů, kavárna
• Nákupní galerie
• Minimarket
•  Konferenční a společenská 

místnost
• Kadeřnictví, wellness, fitness
• Vnitřní bazén zdarma
• Bazény pro dospělé a pro děti
• Menší aquapark zdarma
• Lehátka a slunečníky zdarma
•  Oficiální název hotelu je TUI 

Magic Life Africana
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 zdarma
• Minibar zdarma
•  Děts. postýlka na vyžádání zdarma
• Balkon nebo terasa
SPORT A ZÁBAVA 
•  Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, plážový 
volejbal, šipky, fitness centrum, 
fotbal, stolní tenis, tenis, vodní 
lyžování, kánoe a wakeboard 
(2x za pobyt)

•  Za poplatek: kulečník, 
elektronické hry, golf na hřištích 
Yasmine Golf Club a Citrus Golf 
(cca 10 km), služby wellness 
centra, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně formou 

bufetu, pozdní lehká snídaně, 

oběd a večeře formou 
bufetu, odpolední snack, 
káva, čaj, zákusky, půlnoční 
snack, možnost povečeřet ve 
3 restauracích à la carte (nutná 
rezervace), místní vybrané 
alko a nealko nápoje v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.magiclife.com

UPOZORNĚNÍ
Povinná pobytová taxa splatná  
na místě. Více informací  
na www.blue-style.cz.

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

• Vynikající poloha

• Aquapark 

• Krásná pláž

Proč právě sem?

TUNISKO  YASMINE HAMMAMET

 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


YASMINE HAMMAMET  TUNISKO


