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Hotel

Hodnocení tripadvisor 4,5

Naskenujte QR kód.
Získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu.

POLOHA
•	 Přístav Port El Kantaoui cca 1 km
•	 Golfové hřiště Golf International 

El Kantaoui přímo u hotelu
•	 Obchůdky a bary v blízkosti 

hotelu
•	Letiště Enfidha cca 34 km

PLÁŽ
•	Písčitá pláž přímo u hotelu
•	Pozvolný vstup do moře
•	Bar, sprchy a WC
•	 Lehátka a slunečníky zdarma, 

plážové osušky na vratnou zálohu 
cca 10 TND

POPIS
•	Recepce, směnárna,
•	 3 restaurace, 4 bary, nákupní 

galerie
•	Wellness, kadeřnictví, diskotéka
•	Vnitřní bazén zdarma
•	 2 bazény pro dospělé (relaxační 

a hlavní) a pro děti
•	Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•	Wi-Fi na recepci zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj cca 34 m²
•	 Je v samostatných 

dvoupatrových budovách 
v zahradě

•	Klimatizace zdarma (15. 6.–15. 9.)
•	 Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů
•	Telefon, SAT-TV
•	Minibar za poplatek
•	 Bezpečnostní schránka 

za poplatek cca 2 TND/den
•	 Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
•	Balkon nebo terasa

Rodinný pokoj
•	Má oddělenou ložnici

SPORT A ZÁBAVA
•	 Zdarma: animační programy, 

dětské hřiště, miniklub, basketbal, 
volejbal, fotbal, minigolf, stolní 
tenis, tenis bez osvětlení, 
windsurfing

•	 Za poplatek: kulečník, 
elektronické hry, wellness, golf, 
vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•	 24 hodin All Inclusive: snídaně, 

oběd a večeře formou bufetu, 
lehký snack během dne, místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby 24 hodin denně, 
možnost povečeřet 1x za týden 
v à la carte restauraci (nutná 
rezervace)

MAxIMÁLNÍ OBSAZENOST
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www.seabelhotels.com

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

Seabel Alhambra Beach Golf & Spa 

Tunisko  Port El Kantaoui

•	Golf u hotelu
•	komfortní hotel
•	Zábava pro každého

Proč právě sem?

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

DÍTĚ DO 12 LET ZDARMA
+ Slevy na dospělé od 10 %
nebo Slevy na dospělé od 21 %

FiRST MinuTE
RoZhodněTe se včas a ZískejTe:

WI-FI
ZDARMA

LETIšTě
EnFiDhA ccA 34 kM

STRAVOVáNí
24 hODin ALL incLuSiVE 

PříMO
u pLážE

http://bsqr.cz/x6858
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