Sol House Taghazout
Bay Surf
TAGHAZOUT/AGADIR, MAROC

Descriere Sol House Taghazout Bay Surf 4*, TAGHAZOUT/AGADIR, MAROC
Descriere hotel
Construit recent, Sol House Taghazout Bay Surf se remarcă printr-un design fresh şi modern, fiind amplasat pe malul
Oceanului Atlantic şi oferind experiente de neuitat atȃt oaspeţilor care doresc să petreacă un sejur relaxant ȋmpreună
cu familia, ȋntr-un cadru bogat ȋn grădini şi spaţii verzi, cȃt şi amatorilor de sporturi nautice.

Principalele puncte de atracție
Surf Academy
Centru Wellness & Spa
Acces internet Wi-Fi
Pet Friendly

Regim de masă
Bed & Breakfast
Mic dejun continental

Locatia
Hotelul este amplasat pe malul Oceanului Atlantic, la o distanţă de 3 km de centrul Thagazout Village, la 22 km de
centrul staţiunii Agadir şi la 44 km de aeroportul Agadir – Al Massira.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip şi pietricele
Piscină exterioară
Umbrele şi şezlonguri gratuite

Restaurante si baruri
Restaurant cu specific internaţional – „Food Factory”
Restaurant cu specific italian şi mediteranean – „Stella”
A la carte Snack Bar – „Play Bar”
In & Out Bar

Sport și relaxare

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.09.2022 17:54)

Acces internet Wi-Fi (pe ȋntreg domeniul), sală de fitness 24H, muzică live, DJ, centru Wellness & Spa, saună, hammam,
masaj, yoga, sală de jocuri, surf academy, volei pe plajă.

Facilități pentru copii
Kids club

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi (pe ȋntreg domeniul), sală de fitness 24H, muzică live, DJ

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, saună, hammam, masaj, yoga, sală de jocuri, surf academy, volei pe plajă;
Ȋn apropierea hotelului: sporturi nautice, ȋnchiriere bărci / yachturi, pescuit, surf, kitesurfing, windsurfing, diving.

Facilități si dotari camere
Hotelul pune la dispoziţia turiştilor camere, bungalouri şi cabane: house bungalow (cca. 23 mp), big house
bungalow (cca. 43 mp), house master cabana (cca. 73 mp), house room (cca. 23 mp).
Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, zonă pentru servit masa (la unele camere), telefon, TV satelit,
acces internet Wi-Fi, mini frigider, seif, aer condiţionat, balcon / terasă cu hamac.

Informatii camera curenta: Copil 2-13 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1533
Plecare: (CLJ) 29.08.2021 05:00:00 - (AGA) 29.08.2021 08:00:00
Intoarcere: (AGA) 05.09.2021 09:00:00 - (CLJ) 05.09.2021 16:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.09.2022 17:54)

