Hasdrubal Prestige
Thalassa & Spa
Djerba, Tunisia

Descriere Hasdrubal Prestige Thalassa & Spa 5*, Djerba, Tunisia
Descriere hotel
Hasdrubal Prestige face parte din categoria resorturilor de cinci stele, aflat într-un cadru autentic pe frumoasa insulă
Djerba. Complexul este situat convenabil cu acces la plajă privată cu nisip fin. Acesta oferă oaspeților numeroase
facilități și activități unice pentru a se bucura de o vacanță perfectă.
Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi în lobby
Acces la plajă privată
Recomandat pentru un sejur activ
Regim de masă
Mic Dejun
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de la 18 km de Aeroportul Internațional din Djerba-Zarzis.
Soare si mare
Plajă proprie cu nisip fin;
Piscină principală și piscină cu apă de mare, piscină cu apă termală;
Șezlonguri, saltele, umbrele și prosoape atât la plajă, cât și la piscină.
Restaurante si baruri
Restaurant principal „Le Tamaris” tip bufet;
Restaurante a la carte cu specific: „Le Riviera” mediteranean, „L`Odalye” internațional, „The Hambra” tunisian;
Baruri: „The Moor Cafe” Bar, „The Laguna” Pool Bar, „The Flaningo” Night Bar, Lobby Bar.
Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi în lobby, sală de fitness, teren de tenis, acces piscină cu apă de mare și piscină cu apă termală.
Facilități contra cost
Centru Thalasso și Spa, teren de golf (în imediata apropiere).
Bine de stiut
Hotelul dispune de camere spațioase.
Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 219 camere, distribuite astfel:
Suite Junior – cca. 95 mp, dormitor cu pat dublu sau două paturi twin, balcon;
Suite Jasmine – cca. 140 mp, dormitor cu pat dublu sau două paturi twin, balcon;
Suite Elyssa – cca. 270 mp, două dormitoare cu pat dublu, living;
Suite Zelia – cca. 420 mp, două dormitoare cu pat dublu, living.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (01.08.2021 17:53)

Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, produse de igienă, aer condiționat, seif (gratuit), mini-bar (contra
cost), TV, telefon, balcon/ terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4***
Plecare: (CLJ) 25.08.2021 13:40:00 - (DJE) 25.08.2021 14:00:00
Intoarcere: (DJE) 01.09.2021 15:00:00 - (CLJ) 01.09.2021 19:20:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (01.08.2021 17:53)

