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Iberostar Selection Diar El Andalous ****+

Typ zájezdu Golfový

Země Tunisko

Destinace Sousse

Lokace

Datum 24.10.2020 - 31.10.2020

Délka 8 dní

Strava All inclusive

Doprava Praha

Cena 23 990 Kč

Ubytování

Ubytování je nabízené v komfortně zařízených dvoulůžkových pokojích, na kterých se nachází vlastní sociální

zařízení, telefon, vysoušeč vlasů a televizor. Na každém pokoji je balkon s příjemným výhledem do okolí. Pokoje s

výhledem na moře jsou za příplatek. V případě zájmu mohou hosté požádat o propojené pokoje.

Poloha

Moderní hotelový komplex má pěší dostupnost do přístavu El Kantaoui. Do centra oblíbeného historického

města Sousse (součást kulturního dědictví UNESCO) je to 11 km. Na letiště v Hammametu je to 35 minut.

Vybavení a služby

Prostorná a vzdušná vstupní hala s recepcí je k dispozic 24 hodin denně. V hotelu je hlavní restaurace, a

la carte restaurace, několik barů a arabská kavárna. V rozlehlém hotelovém najdete venkovní bazén, u

kterého jsou pro hosty připraveny slunečníky a lehátka.

Sport a zábava

V hotelu jsou pořádány pravidelné animační a večerní programy. Dále si hosté mohou zahrát stolní tenis,

minigolf nebo plážový volejbal. Za poplatek jsou k dispozici tenisové kurty, hosté mohou využít saunu nebo

zahrát si kulečník a golf.

Děti

Rodiny s dětmi mají k dispozici dětské hřiště a dětský klub.

Stravování

Program ALL INCLUSIVE nabízí snídaně, obědy a večeře formou bufetu. Dále je během dne připravováno

lehké občerstvení. V časovém rozmezí od 10.00 do 24.00 jsou rozlévány nealkoholické a místní alkoholické

nápoje.

Cena zahrnuje

- letenku z Prahy

- 7 nocí v hotelu v sdíleném dvoulůžkovém pokoji all inclusive

- transfer z letiště do hotelu a zpět

- 4 green fee (2x Port El Kantaoui, 1x Citrus, 1x Yasmine)

- transfer na hřiště Citrus a Yasmine

- asistence delegáta CK po telefonu během pobytu

- pojištění ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje

Pojištění storna zájezdu u ERV Evropské pojišťovny:

- 3,5% z ceny zájezdu (zdravotní potíže, vztahuje se pouze na cestující), spoluúčast 20%

- 7% z ceny zájezdu (zdravotní a jiné potíže, vztahuje se na cestující i osoby, které s Vámi neměly cestovat) bez spoluúčasti v případě hospitalizace

nebo úmrtí, v ostatních případech 20% spoluúčast

- turnajové fee ve výši 1.500 Kč

Pořadatelem tohoto zájezdu je CK YARO s.r.o. (IČ 07849290)

http://www.yarotravel.cz

