Magic Life Africana
Hammamet, Tunisia

Descriere Magic Life Africana 5*, Hammamet, Tunisia
Descriere hotel
Magic Life Africana a fost deschis în anul 1996 și se întinde pe o suprafață 55.000 mp. Hotelul a fost renovat parțial în
anul 2009.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-fi pe întreg domeniul hotelului
Aqua Park cu trei tobogane
Terenurile de golf „Citrus” și „Yasmine”
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale
Acces internet Wi-fi pe întreg domeniul hotelului, centru SPA: saună, baie cu aburi, hammam, bibliotecă, jocuri
video, tenis de masă, darts, boccia, tir cu arcul, teren de fotbal, teren de tenis, volei pe plajă, petreceri
tematice, sporturi nautice: ski nautic, mono ski, canoe, banana, catamaran, windsurfing
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 14 km de centrul stațiunii Hammamet, la 30 km de centrul orașului Nabeul și la
45 km de Aeroportul din Enfidha.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip fin, lungime: 200 metri;
Aqua Park cu trei tobogane;
Piscină „Activity” – 610 mp, piscină încălzită „Family Relax” – 405 mp, piscină „Relax Adults Only” – 153 mp, piscină „
Family” – 206 mp, piscină „Family” – 44 mp, piscină pentru copii – 12 mp, piscină „Activity” pentru copii – 12 mp,
piscină interioară – 87 mp;
Șezlonguri, saltele, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet „Magico”, Snack Restaurant;
Restaurante a la carte: „Downtown”, „Sofra”, „Flavour”;

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 16:14)

Baruri: Lobby Bar „Wunderbar”, Beach Bar, „Activity” Pool Bar, Golf Bar, Moorish Coffee, „Captain” Bar, „Nightline
” Disco Bar.

Sport și relaxare
Centru SPA: masaje, tratamente faciale și corporale, coafor, salon de înfrumusețare, saună, baie cu aburi, hammam,
bibliotecă, jocuri video, sală de fitness, biliard, tenis de masă, darts, boccia, tir cu arcul, teren de fotbal, teren de tenis,
volei pe plajă, petreceri tematice, sporturi nautice: ski nautic, mono ski, canoe, banana, catamaran, windsurfing, diving.

Facilități pentru copii
Spațiu de joacă, meniu și scaune înalte în restaurant.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-fi pe întreg domeniul hotelului, centru SPA: saună, baie cu aburi, hammam, bibliotecă, jocuri video,
tenis de masă, darts, boccia, tir cu arcul, teren de fotbal, teren de tenis, volei pe plajă, petreceri tematice, sporturi
nautice: ski nautic, mono ski, canoe, banana, catamaran, windsurfing.

Facilități contra cost
Centru SPA: masaje, tratamente faciale și corporale, coafor, salon de înfrumusețare; sală de fitness, biliard, săli de
conferință, fotograf, servicii de spălătorie, servicii medicale, magazine, diving.

Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 321 camere, distribuite astfel:
Camere Standard – cca. 38 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Camere Superior – cca. 44 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Camere Familiale – cca. 76 mp, două camere cu pat dublu și două paturi twin;
Dotări camere:baie cu cadă / duș, uscător de păr, aer condiționat, seif, mini-bar, TV, telefon, balcon / terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1513
Plecare: (CLJ) 12.10.2022 06:00:00 - (MIR) 12.10.2022 06:30:00
Intoarcere: (MIR) 19.10.2022 07:30:00 - (CLJ) 19.10.2022 11:45:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 16:14)

