
Golden Tulip Taj Sultan ***** 
Hotel Golden Tulip Taj Sultan sa nachádza v jednej z najluxusnejších turistických zón v celej 
oblasti Stredozemného mora - Hammamet Yasmine, s novovybudovanou medinou, 
obchodíkmi, reštauráciami, kaviarňami a vodným zábavným parkom "Carthageland". Od 
centra letoviska Hammamet je vzdialený asi 10 km, kam sa dostanete taxíkom. Hammamet 
je vynikajúcim východiskovým bodom pre spoznávanie prírodných alebo historických atrakcií 
v tejto oblasti. Izby sú vybavené klimatizáciou, telefónom, TV so satelitným príjmom, 
minibarom, vlastným sociálnym zariadením (kúpeľňa, WC), balkónom alebo terasou. Tento 
5* hotel s priateľskou atmosférou je zároveň ideálnym miestom pre strávenie relaxačnej 
dovolenky pri nádhernej pláži. 

 

OBSADENOSŤ IZIEB V HOTELI: 

Štandardná  izba: dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre 1 dieťa alebo 1 dospelého 

Izba s výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou 1 prístelky pre 1 dieťa alebo 1 
dospelého 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia (v rámci all inclusive)    

RAŇAJKY:                  od 06:30 do 10:00 

NESKORÉ RAŇAJKY     od 10:00 do 12:00 

OBED:                                                       od 12:30 do 14:30 

VEČERA:                                                                        od 19:00 do 21:30 

SNAKY       od 16:30 do 17:30 

A la carte reštaurácie 

Tuniská  reštaurácia ( v rámci all inclusive)  

VEČERA                                                                           od 19:30 do 21:30 

(nutná rezervácia deň predtým) 

Talianska reštaurácia  “ Méditerranée “ ( v rámci all inclusive)  

VEČERA                                                                           od 19:30 do 22:00 

(nutná rezervácia deň predtým) 

 

 



BARY:  

PEPPINO BAR:       od 10:00 do 24:00 

SHOW BAR:                    od 16:00 do 24:00 

MAURISH CAFE:                    od 16:00 do 23:00 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky miestne rozlievané alkoholické nápoje podávané v pohároch (pivo, víno, 
vodka, rum, likéry, whisky, miešané nápoje)   

• WI-FI pripojenie  
• ležadlá a slnečníky  
• miniclub  
• fitness, plážový volejbal, aerobik, tenis, šípky   
• animačné programy 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ  V ALL INCLUSIVE PROGRAME: 

• všetky zahraničné alkoholické nápoje  
• všetky dovezené tvrdé likéry, dlhé nápoje, vína, šampanské a čerstvé džúsy 
• alkoholické nápoje vo fľašiach, špeciálna káva a čerstvé ovocné šťavy  
• plážové uteráky za vratnú kauciu  
• SPA centrum, kaderníctvo 
• doktor na vyžiadanie   

AKCEPTÁCIA  KARIET: 

VISA, MASTER CARD, bankomat 
 

WEB STRÁNKA: 

www.goldentulip.com/en/hotels/golden-tulip-taj-sultan 
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