Tildi Hotel Agadir &
Spa
Agadir, MAROC

Descriere Tildi Hotel Agadir & Spa 4*, Agadir, MAROC
Descriere hotel
Hotel Tildi Hotel Agadir Spa 4* este amplasat la o distanţă de 200 m de plajă, ȋn inima oraşului Agadir, ȋntr-o zonă
bogată ȋn restaurante, baruri şi magazine.

Principalele puncte de atracție
Acces Internet Wi-Fi
Centru Wellness & Spa

Regim de masă
Bed & Breakfast:
Mic dejun tip bufet, in intervalul orar 06:30 – 10:00 (bufet bucătărie internațională și marocană).
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanţă de 400 m de centrul oraşului Agadir și la 35 km de aeroportul Al Massira – Agadir.

Soare si mare
Plaja– cu nisip la 200 m distanţă
2 psicine
Piscină exterioară – cu apă dulce, deschisă pe tot parcursul anului. Piscină încălzită.
Piscina exterioară pentru copii – cu apă dulce, deschisă pe tot parcursul anului. Piscină încălzită. Zonă de agrement.
Șezlonguri, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă cât şi la piscină. Pentru prosoape se va percepe un depozit ce va
fi returnat la plecare.

Restaurante si baruri
Lounge Bar, terasă cu vedere la mare Oferă o atmosferă confortabilă și relaxantă. Music lounge (chitară și pian).
Servește cockteil-uri revigorante și o varietate de tapas. Deschis zilnic de la ora 15:00 până la 00:00.
Restaurantul principal internațional Oferă preparate din bucătăria internațională și marocană.
Snack & Grill Oferă gustări precum și o selecție de cocktailuri. Deschis zilnic de la ora 09:00 până la 00:00.
Restaurant a la carte (contra cost)

Sport și relaxare
Salon lounge cu TV, acces internet Wi-Fi (în întregul hotel), bibliotecă, sală de fitness, saună, hammam, aerobic, darts,
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tenis de masă, seri cu cină tematică, divertisment de seară, centru Wellness & Spa, masaj, tratamente faciale şi
corporale, serivicii de înfrumusețare, seviciu închirieri auto, servicii de spălătorie, magazin de suveniruri

Facilități pentru copii
Spaţiu de joacă, baby cot (necesită rezervare), baby sitter (contra cost), piscină.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi (în tot hotelul), Lounge TV, bibliotecă, darts, tenis de masă, program de animaţii, parcare privată
la proprietate, cameră de bagaje, seif.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, masaj, tratamente faciale şi corporale, coafor, servicii de spălătorie, magazine, sală pentru
ȋntȃlniri şi conferinţe, închiriere maşini, serviciu de transfer.

Facilități si dotari camere
Hotelul este compus dintr-o clădire principală cu 4 etaje şi pune la dispoziţia turiştilor un total de 116 camere,
împarţite astfel: Camere Duble Sau Twin Cu Vedere La Oraș (cca. 34 mp), Suite Junior (2 adulți + 2 copii) (cca.
45 mp), Suită Senior (2 adulți + 3 copii)(cca. 45 mp), Cameră Triplă cu Vedere la Oraș (cca. 38 mp), Cameră
dublă standard cu vedere la piscină (cca. 34 mp), Cameră Single Standard Cu Vedere La Oraş(cca. 34 mp),
Cameră Single Standard Cu Vedere La Piscină (cca. 34 mp), Cameră Single Standard Cu Vedere La Piscină
(cca. 34 mp), Cameră Tip Budget (cca. 34 mp), Cameră Twin Economy (cca. 34 mp).
Dotări cameretelefon, TV cu ecran plat, canale prin satelit, aer condiționat, seif, minibar, zonă de luat masa, uscător
de păr, articole de toaletă gratuite, baie cu cadă / duș, bideu, serviciu de trezire, prosoape, jocuri și puzzle-uri, c
ărți, DVD-uri, muzică pentru copii.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1533
Plecare: (CLJ) 29.08.2021 05:00:00 - (AGA) 29.08.2021 08:00:00
Intoarcere: (AGA) 05.09.2021 09:00:00 - (CLJ) 05.09.2021 16:00:00
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