Al Jazira Beach & Spa
Djerba, Tunisia

Descriere Al Jazira Beach & Spa 3*, Djerba, Tunisia
Descriere hotel
Al Jazira Beach face parte din categoria hotelurilor de stele, localizat la 20 km de Aeroportul Djerba Zarzis. Oaspeții vor
avea o experiență unică și se pot bucura de priveliști impresionante. Hotelul dispune de camere spațioase și facilități
diverse care asigură o vacanță de neuitat. De asemenea, oferă numeroase oportunități de explorare a recifului de
corali din apropiere.
Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi în lobby
Centru de navigație
Centru SPA
Concerte și programe de divertisment
Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale
Acces internet Wi-Fi în lobby, sală de fitness, biliard, program de animație, muzică live
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 15 km de centrul orașului Hurghada și la 5 km de Aeroportul Internațional din
Hurghada.
Soare si mare
Plajă proprie cu nisip fin;
Piscină pentru adulți;
Șezlonguri, saltele, umbrele și prosoape atât la plajă, cât și la piscină.
Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet;
Baruri: „Central” Bar, „Barbecue” Pool Bar, „Cafe Maure” și Beach Bar.
Sport și relaxare
Centru SPA, jacuzzi, hammam, masaj, închirieri biciclete, salon de înfrumusețare, aerobic, coafor, pinball, biliard, teren
de tenis, program de animație, centru de diving, sporturi nautice.
Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani)
Facilități și activități: spațiu de joacă, animație, pătuț și scaun (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 0-1,99 ani).
Facilități gratuite
Sală de fitness, teren de tenis, program de animație, muzică live.
Facilități contra cost

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (29.11.2021 05:35)

Centru SPA, jacuzzi, hammam, masaj, biliard, servicii medicale, servicii de spălătorie, săli de conferință, magazine,
prosoape la plajă și piscină.
Bine de stiut
În apropierea complexului se afla un Cazino și terenuri de Golf
Hotelul dispune de camere interconectate
Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 275 camere, distribuite astfel:
Camere Duble – pat dublu sau două paturi twin;
Camere Triple – pat dublu și un pat single;
Camere Quadruple –pat dublu și doua paturi single;
Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, produse de igienă, aer condiționat, seif (gratuit), mini-bar (contra
cost), TV, balcon/ terasă, vedere la mare/gradină.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4***
Plecare: (CLJ) 14.07.2021 13:40:00 - (DJE) 14.07.2021 14:00:00
Intoarcere: (DJE) 21.07.2021 15:00:00 - (CLJ) 21.07.2021 19:20:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (29.11.2021 05:35)

