
Novostar Khayam Garden Beach & 
SPA**** 
Rezort Khayam Garden Beach & spa sa nachádza pri krásnej a rozľahlej piesočnatej pláži, iba 
1 km od centra mesta Nabeul, kde je nespočetné množstvo obchodov, reštaurácií, barov a 
trhov. Izby sú vybavené klimatizáciou, telefónom, TV, minibarom, trezorom, vlastným 
sociálnym zariadením (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkónom. Hotel má niekoľko bazénov aj 
s oddelenou časťou pre deti, krytý bazén a  bazén s toboganmi. Taktiež sa tu nachádza 
maurská kaviareň za poplatok, nákupná galéria, 4x konferenčná miestnosť. Dostupné je aj 
detské ihrisko a miniklub pre deti (4-12 rokov). Obľúbený komplex s bohatými animáciami, 
krásnou záhradou a radostnou atmosférou, je vhodný pre všetky vekové kategórie klientov, 
ako aj pre rodiny s deťmi. 

Obsadenosť  izieb v hoteli :  

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

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

 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia “ Le Phoenix“ (v rámci all inclusive)    

RAŇAJKY:                  od 06:00 do 10:00 

OBED:                                                       od 12:30 do 14:30 

VEČERA:                                                                        od 18:30 do 21:30 

 

Reštaurácia “ Barbecue Carissa“ (v rámci all inclusive) 

SNACK:        od 15:00 do 18:00 

NESKORŠÍ SNACK      od 22:00 do 05:00 

 

A la carte reštaurácie 

“ La Bonsai“  ( za poplatok)  

VEČERA                                                                           od 19:00 do 22:00 

(1x za pobyt zadarmo, nutná rezervácia deň predtým) 



 

“ Coco Beach“   

  ( za poplatok)                                                                          od 12:00 do 20:00 

BARY: 

 

LOBBY BAR      od 00:00 do 24:00   

POOL BAR (Khayam – tobogan)    od 10:00 do 00:00 

POOL BAR (Khayam – tobogan, SNACK)   od 15:00 do 17:00 

POOL BAR       od 10:00 do 23:00 

Moorish Café (za poplatok)     od 14:00 do 01:00 

 

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 na recepcii 
• ležadlá a slnečníky, plážové uteráky (za kauciu) 
• miniklub od 4 – 12 rokov 
• plážový volejbal, tenisový kurt (vybavenie za depozit), fitness, minigolf, lukostreľba, 

stolný tenis (vybavenie za depozit)  
• animačné a večerné 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  
• SPA centrum, kaderníctvo, herňa 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET: 

 
VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA: 

http://www.novostar-hotels.com/hotel.cfm?hotelId=4281&lang=en 

http://www.novostar-hotels.com/hotel.cfm?hotelId=4281&lang=en


 

 

 


