
WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA XX KM

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE | 

PŘÍMO
U PLÁŽE

HOTEL

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

POLOHA
• Město Hammamet cca 6 km
•  Obchůdky, restaurace a kavárny 

přímo u hotelu
• Letiště Enfidha cca 55 km

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

plážové osušky na vratnou zálohu 
cca 20 TND

POPIS
•  Recepce, směnárna
•  4 restaurace, několik barů, 

kavárna
• Nákupní galerie, diskotéka
• Wellness, kadeřnictví
• Vnitřní bazén zdarma
• Bazén pro dospělé a pro děti
• Skluzavky zdarma
• Lehátka a slunečníky zdarma
• Oficiální kategorie hotelu je 4*

INTERNET
•  Wi-Fi na recepci za poplatek

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

vanou, WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
•  Minilednička na vyžádání 

za poplatek cca 7 TND/den
•  Bezpečnostní schránka 

za poplatek cca 2 TND/den
• Koutek k posezení
• Balkon nebo terasa

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: animační programy, 

miniklub, dětské hřiště, plážový 
volejbal, fotbal, stolní tenis, tenis 
bez osvětlení, minigolf, vodní 
pólo

•  Za poplatek: služby wellness 
centra, masáže, tenis 
s osvětlením, kulečník, 
elektronické hry, vodní sporty

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře formou bufetu, pozdní 
snídaně, sendviče a hranolky 

v určité hodiny během dne, 
odpolední palačinky, turecká káva 
a mátový čaj v maurské kavárně, 
možnost povečeřet v italské 
nebo tuniské restauraci (nutná 
rezervace), neomezené množství 
místních alko a nealko nápojů 
v restauracích a barech dle jejich 
otevírací doby (10.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.vinccihoteles.com

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

• Skvělá kuchyně
• Skluzavky
• Krásná pláž

Proč právě sem?

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Vincci Nozha Beach 

Hammamet   TUNISKO

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:

http://bsqr.cz/x7075

