
HOTEL

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

Yasmine Hammamet  TUNISKO

POLOHA
• Živá atmosféra
•  Centrum města Hammamet 

cca 50 m
•  Nejbližší nákupní možnosti, 

restaurace a bary cca 50 m
• Letiště Enfidha cca 45 km

PLÁŽ
•  Písčitá pláž přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
• Bar, sprchy a WC
• Lehátka a slunečníky zdarma
•  Plážové osušky na vratnou zálohu 

10 EUR

POPIS
• Recepce, směnárna, bankomat
• 4 restaurace, 4 bary
• Obchůdky
• Zahrada
•  Společenská a konferenční 

místnost
• Wellness, fitness a kadeřnictví
• Venkovní a vnitřní bazén
•  Lehátka, slunečníky a matrace 

zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve všech veřejných 

prostorách i na pokojích zdarma

UBYTOVÁNÍ
Standardní pokoj s výhledem 
do zahrady
• Centrální klimatizace zdarma
•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů
• Telefon
• SAT-TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar zdarma
•  Dětská postýlka na vyžádání 

zdarma
• Balkon nebo terasa

Standardní pokoj s výhledem 
na moře

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: plážový volejbal, fitness 

centrum, fotbal, stolní tenis, tenis 
bez osvětlení, tenis s osvětlením, 
volejbal, animační programy, 
miniklub, animační programy

•  Za poplatek: masáže, wellness 

centrum, kulečník, potápění, 
elektronické hry, vodní sporty, 
parní lázeň

STRAVOVÁNÍ
•  All Inclusive: snídaně, obědy 

a večeře formou bufetu, 
pozdní snídaně, odpolední 
snack, káva, zákusek, místní 
vybrané alko a nealko nápoje 
v barech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (10.00–24.00), 
po předchozí rezervaci možnost 
využít à la carte restauraci

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

https://taj-sultan.goldentulip.com

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

• Živá atmosféra
• Skvělá lokalita
• Vodní sporty

Proč právě sem?

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
ENFIDHA CCA 45 KM

STRAVOVÁNÍ
ALL INCLUSIVE

PŘÍMO
U PLÁŽE

Golden Tulip Taj Sultan 

POUZE
U BLUE STYLE

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

DÍTĚ DO 6 LET ZDARMA
+ Slevy na dospělé od 10 %
nebo Slevy na dospělé od 21 %

FIRST MINUTE
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

http://bsqr.cz/x7077

