Iberostar Kantaoui Bay
Port El Kantaoui, Tunisia

Descriere Iberostar Kantaoui Bay 5*, Port El Kantaoui, Tunisia
Descriere hotel
Iberostar Kantaoui Bay este un hotel de 5 stele amplasat la 3 km distanţă de una dintre cele mai populare destinaţii de
vacanţă din Tunisia, Port El Kantaoui. Ultima renovare a avut loc în anul 2017.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi
Centru Thalasso & SPA – 5.150 mp
Aqua Park-ul „Aqua Palace”
Teren de golf „El Kantaoui”
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
Restaurante a la carte o cină gratuită pe sejur cu rezervare în prealabil
Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale
Mini-bar alimentat cu apă la sosire
Acces internet Wi-Fi, sală de fitness, gimnastică, polo pe apă, program de animaţii, muzică live

Locatia
Hotelul este amplasat pe malul Mării Mediterane, la o distanță de 2 km de portul de agrement „Port El Kantaoui”,
animat cu restaurante, baruri, magazine de suveniruri; la 12 km de centrul orașului Sousse, la 21 km de Aeroportul din
Monastir, la 30 km de Aeroportul din Enfidha şi la 139 km de Aeroportul din Tunis. În apropierea hotelului se află
terenul de golf „El Kantaoui” cu 36 de găuri, Aqua Park-ul „Aqua Palace” şi un parc de distracții.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip;
Piscină exterioară, piscină cu jacuzzi, piscină interioară - 575 mp, piscină cu apă de mare, piscină pentru copii - 30 mp.
Umbrele, şezlonguri şi prosoape gratuite atât la plajă, cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet „El Fell”;

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 23:04)

Restaurant a la carte: „Danxya” asiatic, „El Rayhan” tunisian, restaurant pe plajă;
Baruri: Lobby Bar, Lounge Bar, Pool Bar, Beach Bar.

Sport și relaxare
Centru Wellness & SPA: saună, hammam, masaj, hidroterapie, tratamente faciale și corporale, sală de fitness,
gimnastică, polo pe apă, program de animaţii, muzică live, echitaţie, sporturi nautice.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), spațiu de joacă, program de animație, piscină, babysitter
(contra cost).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi, sală de fitness, gimnastică, polo pe apă, program de animaţii, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & SPA: saună, hammam, masaj, hidroterapie, tratamente faciale și corporale, echitaţie, sporturi
nautice.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 358 camere şi suite elegante, distribuite astfel:
326 camere Standard - cca. 30 mp;
6 camere Familiale - cca. 54 mp;
16 suite Junior - cca. 64 mp;
8 suite Senior - cca. 92 mp;
2 suite Prestige - cca. 96 mp.
Dotări camere: baie cu cadă / duş, uscător de păr, aer condiţionat, LCD TV satelit, telefon, acces internet Wi-Fi, seif,
mini-bar, facilităţi ceai / cafea, balcon / terasă.

Informatii camera curenta: Copil 2-15 ani + Copil 2-15 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1513
Plecare: (CLJ) 28.06.2023 07:00:00 - (MIR) 28.06.2023 07:25:00
Intoarcere: (MIR) 05.07.2023 13:45:00 - (CLJ) 05.07.2023 18:10:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 23:04)

