Marhaba Salem
Sousse, Tunisia

Descriere Marhaba Salem 4*, Sousse, Tunisia
Descriere hotel
Marhaba Salem Resort este un hotel de patru stele situat în stațiunea Sousse. Hotelul a fost renovat în anul 2012.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi
Diversitate culinară
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Cină a la carteo dată pe sejur cu rezervare în prealabil
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale
Acces internet Wi-Fi, sală de fitness, aqua-gym, polo pe apă, pistă de alergare, tenis de masă, boccia, tir cu
arcul, mini golf, teren de tenis, teren de basket, teren de handbal, volei pe plajă, program de animație, sporturi
nautice nemotorizate
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 3 km de centrul stațiunii Sousse, la 5 km de centrul stațiunii Port El Kantaoui, la
20 km de Aeroportul din Monastir și la 40 km de Aeroportul din Enfidha.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip;
Piscină principală, piscină exterioară, piscină cu apă sărată și tobogane, piscină interioară cu jacuzzi;
Șezlonguri, saltele și umbrele gratuite atât la plajă, cât și la piscină. Prosoape – contra cost.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet, Snack Restaurant, „Sol & Sombra” Snack Bar;
Baruri: Lobby Bar, „The Box” Lounge Bar, Pool Bar, Moorish Cafe.

Sport și relaxare
Centru de balneoterapie: saună, masaje, sală de fitness, aqua-gym, polo pe apă, pistă de alergare, tenis de masă,
boccia, tir cu arcul, mini golf, teren de tenis, teren de basket, teren de handbal, volei pe plajă, program de animație,
sporturi nautice nemotorizate și motorizate.

Facilități pentru copii

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 03:52)

Mini Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), spațiu de joacă.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi, sală de fitness, aqua-gym, polo pe apă, pistă de alergare, tenis de masă, boccia, tir cu arcul, mini
golf, teren de tenis, teren de basket, teren de handbal, volei pe plajă, program de animație, sporturi nautice
nemotorizate.

Facilități contra cost
Centru de balneoterapie: saună, masaje, seif în recepție, săli de conferință, servicii medicale, magazine, sporturi
nautice motorizate.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 260 camere.
Dotări camere:baie cu cadă / duș, uscător de păr, aer condiționat, TV, telefon, balcon / terasă.

Informatii camera curenta: Copil 6-12 ani + Copil 6-12 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4-1513
Plecare: (CLJ) 26.06.2023 10:00:00 - (MIR) 26.06.2023 10:30:00
Intoarcere: (MIR) 03.07.2023 11:30:00 - (CLJ) 03.07.2023 15:40:00
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