Caribbean World Mahdia
Mahdia, Tunisia

Descriere Caribbean World Mahdia 4*, Mahdia, Tunisia
Descriere hotel
Caribbean World Mahdia este un hotel de patru stele și se întinde pe o suprafață de 18.000 mp. Hotelul a fost complet
renovat în anul 2018, fiind amenajat în culori vibrante.

Principalele puncte de atracție
Hotel pe plajă
Resort renovat complet în anul 2018
Acces la internet Wi-Fi în lobby
Aqua Park
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
Cină în restaurantele a la carte cu rezervare în prealabil
Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale
Acces la internet Wi-Fi în lobby, aerobic, aqua gym, stretching, polo pe apă, ping-pong, tir cu arcul, lecții de
dans, 4 terenuri de tenis, mini-golf, teren de fotbal, volei pe plajă, amfiteatru, program de animație, muzică live,
karaoke

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 7 de centrul orașului Mahdia şi la 45 km de aeroportul din Monastir.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip fin; Aqua Park; Piscina principală cu secțiune pentru copii, piscină Relax, piscină interioară;
Umbrele şi șezlonguri gratuite atât la plajă, cât și la piscină. Prosoape – contra cost.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet „Caraibes”, Pool Snack Bar, Sandwich Café, Pause Café;
Restaurante a la carte cu specific: „Sofra” tunisian, „Down Town” fast food și urban;
Baruri: Lobby Bar, Cocktail Bar, Pool Bar, Moorish Café, Disco Bar.

Sport și relaxare

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 03:30)

Centru Wellness & Spa: baie cu aburi, saună, masaje, tratamente faciale și corporale, jacuzzi, coafor; aerobic, aqua
gym, stretching, polo pe apă, ping-pong, biliard, jocuri video, tir cu arcul, lecții de dans, 4 terenuri de tenis, mini-golf,
teren de fotbal, volei pe plajă, quad, echitație, amfiteatru, program de animație, muzică live, karaoke, sporturi nautice,
plimbare cu barca.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), program de animație.

Facilități gratuite
Acces la internet Wi-Fi în lobby, aerobic, aqua gym, stretching, polo pe apă, ping-pong, tir cu arcul, lecții de dans, 4
terenuri de tenis, mini-golf, teren de fotbal, volei pe plajă, amfiteatru, program de animație, muzică live, karaoke.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa: baie cu aburi, saună, masaje, tratamente faciale și corporale, jacuzzi, coafor; biliard, jocuri
video, servicii de spălătorie, nocturnă teren de tenis, magazine, quad, echitație, sporturi nautice, plimbare cu barca.

Facilități si dotari camere
Hotelul este compus din 6 clădiri şi dispune de 462 camere, distribuite astfel:
129 camere familiale – două camere cu pat dublu și două paturi twin;
283 camere duble - pat dublu sau două paturi twin;
50 camere cvadruple - pat dublu și două paturi twin.
Dotări camere: baie cu cadă / duş, uscător de păr, aer condiţionat, TV satelit, telefon, mini-bar, seif (contra cost),
balcon / terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1513
Plecare: (CLJ) 19.10.2022 06:00:00 - (MIR) 19.10.2022 06:30:00
Intoarcere: (MIR) 26.10.2022 07:30:00 - (CLJ) 26.10.2022 11:45:00
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