ULTRA FIST MINUTE DO 31.1.2019

TUNIZIJA - EL MOURADI MAHDIA 5*

29. maj;
2. oktober

ALL INCLUSIVE
Standard soba (1/2,
½+1, ½+2)
1. otrok 2-12let na dodatnem
ležišču
2. otrok 2-12let na dodatnem
ležišču
otrok 2-12let na dodatnem
ležišču
Enoposteljna soba

5.,12. junij

19.,26. junij;
28. avgust;
4.,11.,18.,25. sept.

3.,10.,17.,24.,31.
julij; 7.,14.,21.
avgust

A

B

C

D

429€

439€

499€

549€

249€

249€

249€

249€

309€

339€

359€

399€

359€

379€

399€

449€

519€

529€

589€

679€

MOŽNA DOPLAČILA: soba na morsko stran 4€/na odraslo osebo/noč; junioir suita 50€/sobo/noč

Lega: Hotel se nahaja neposredni na eni izmed najlepših plaž Mediterana, v srce turističnega centra Mahdie. Do hotela je približno 2h
vožnje od letališča Enfridha Hammamet oz. 1h od letališča Habib Bourguiba Monastir.
Hotelska ponudba: Recepcija, glavna samopostrežna restavracija, več drugih restavracij, 2 bara, notranji bazen s sladko vodo (76 m 2 ;
odprt od novembra do aprila), zunanji bazen s sladko vodo (260 m2 ), senčniki in ležalniki ob bazenu (brezplačno) in na plaži (doplačilo),
blazine (doplačilo), kopalne brisače (depozit), sef (recepcija), pralnica, možnost najema avtomobila, trgovinica s spominki, butik,
menjalnica, wellness center (savna, hammam, masaže), animacija; hotel je klimatiziran, dostop do brezžičnega interneta na območju
recepcije (brezplačno). Nekatere hotelske storitve zahtevajo doplačilo oziroma depozit, ki je ob koncu bivanja povrnjen.
Sobe: Hotel ima 223 preprosto opremljenih sob. Vse sobe so klimatizirane (v nadzoru hotela), imajo kopalnico (kad ali tuš, ločen wc),
telefon, minibar (plačilo), sat TV in balkon. Možnost doplačila za sobo s pogledom na morsko stran. Na vprašanje so na voljo tudi junior
suite (60 m2). Standard sobe 1/2, 1/2+1 in 1/2+2: standardne dvoposteljne sobe (25 m2 ) z balkonom, pogled na bazen, morje ali park,
preprosto opremljene, možnost enega ali dveh dodatnih ležišč.
Storitev: All inclusive: Vsi samopostrežni obroki (zajtrk, kosilo in večerja) v glavni restavraciji, vmesni prigrizki in pijača v izbranih barih
tekom dneva oz. ob določenih urah, animacijski program, določene športne aktivnosti. Obvezno je nošenje zapestnice. Alkoholne pijače
strežejo le gostom, starejšim od 18 let. Pijače iz all inclusive ponudbe niso dovoljene v nočnem klubu.
Storitve proti doplačilu: hrana in pijača v izbranih barih, motorizirani vodni športi, sef, wellness storitve. Natančnejši opis all inclusive
ponudbe gostje prejmejo ob prihodu v hotel.
Športna ponudba:Tenis, namizni tenis, odbojka na mivki, pedolino, kajak, biljard, pikado, razni vodni športi. V bližini hotela se nahajata
tudi dve golf igrišči. Nekatere športne aktivnosti zahtevajo predhodno rezervacijo in doplačilo.
Ponudba za otroke: Zunanji otroški bazen s sladko vodo (27 m2 ), mini klub (4-8 let), mini disko. Spletna stran: www.elmouradi.com
V ceno vključeno: letalski prevoz Ljubljana – Tunizija (letališče Monastir ali Enfidha) - Ljubljana, letališke in varnostne pristojbine,
avtobusni transfer na relaciji letališče – hotel – letališče, storitev v izbranem hotelu, predstavnika na destinaciji (informativne ure
tedensko).
Doplačilo: TT na recepciji hotela

