
Yasmine Hammamet  Tunisko pevninAHodnocení tripadvisor4,5

POLOHA
•	Yasmine Hammamet cca 3 km
•	 nejbližší nákupní možnosti, 

kavárny a restaurace cca 2 km
•	Hammamet cca 5 km
•	carthageLand cca 4 km
•	 Golfové hřiště citrus-Les oliviers 

cca 6 km
•	Letiště enfidha cca 46 km
PLáž
•	pláž přímo u hotelu
•	pozvolný vstup
•	 plážová restaurace a bar, sprchy 

a Wc
•	 Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu 
cca 10 eUr

POPis
•	recepce, směnný bankomat
•	2 restaurace a 2 bary
•	maurská kavárna
•	společenská místnost
•	obchůdky, minimarket
•	 3 bazény, 1 z nich má část pro 

děti
•	Lehátka a slunečníky zdarma
internet
•	Wi-Fi připojení na recepci zdarma

UBYtOVánÍ
Bungalow Deluxe cca 40 m2

•	Klimatizace zdarma (15. 6.–15. 10.)
•	 Koupelna se sprchou nebo 

vanou, Wc, vysoušeč vlasů
•	telefon, Lcd sat-tv
•	minilednička zdarma
•	Bezpečnostní schránka zdarma
•	Balkon nebo terasa
•	superior suite cca 50–55 m2

•	 stejně vybavená jako Bungalow 
deluxe, ale je prostornější

•	obývací prostor s pohovkou
•	terasa
•	 výhled na bazén nebo do zahrady
rozšířená nabídka jednotlivých typů 
pokojů na www.bluestyle.cz
sPOrt A ZáBAVA
•	 Zdarma: miniklub, dětské hřiště, 

dětské animační programy, 
sportovní aktivity pro dospělé 
i děti, večerní programy, tenis 
(rakety na vratnou zálohu), stolní 
tenis, fotbal, basketbal, volejbal, 
lukostřelba, šipky

•	 Za poplatek: kulečník, 
elektronické hry, široká nabídka 
vodních sportů na pláži 

(windsurfing, šlapadla, kánoe, 
vodní lyžování apod.), sauna, 
masáže, golf (cca 6 km)

strAVOVánÍ
•	 all inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, 
odpolední snack, zmrzlina, káva, 
čaj, palačinky, pizza, neomezené 
množství místních vybraných 
alko a nealko nápojů v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (8.00–24.00)

MAxiMáLnÍ OBsAZenOst

 |   |   |   |  

www.miragebeachclub.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

•	Široké	sportovní	vyžití

•	Krásná	pláž

Proč právě sem?

The Mirage Resort & Spa 
HoteL

Wi-Fi
zdaRMa

Letiště
Enfidha cca 46 kM

přímo
u plážE

stravování
all incluSiVE 

 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.

first Minute
Rozhodněte	se	Včas	a zísKejte:

až 2 děti zdarma 
1. dítě do 12 let | 2. dítě do 6 let
+ slevy na dospělé od 10 %

nebo slevy na dospělé od 21 %

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

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

