
Thapsus  **** 
Obľúbený trojposchodový hotel sa nachádza priamo pri jednej z najkrajších piesočnatých 
pláží Tuniska, asi 7 km od mesta Mahdia. Do centra mesta sa dostanete taxíkom alebo 
turistickým vláčikom. Príjemný hotel klubového typu je vhodný pre všetkých klientov, ktorí 
chcú stráviť svoju dovolenku aktívne a športovať, ale aj pre tých, ktorí chcú relaxovať. Izby sú 
vybavené klimatizáciou, telefónom, TV so satelitným príjmom, minibarom, trezorom (za 
poplatok), vlastným sociálnym zariadením (kúpeľňa, sušič vlasov, WC), balkónom alebo 
terasou. Hotel má niekoľko bazénov, krytý bazén a detský bazén, bazén s toboganom. Dlhá 
piesočnatá pláž je oázou pokoja a spĺňa všetky podmienky pre príjemný odpočinok. 
Odporúčame aj pre rodiny s deťmi, aj pre handicapovaných klientov (bezbariérový hotel, 
výťahy). 

OBSADENOSŤ  IZIEB V HOTELI :  

Štandardná  izba: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre 2 deti alebo 2 dospelých 

Izba s výhľadom na more: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre 2 deti alebo 2 
dospelých 

STRAVOVANIE: 

Hlavná reštaurácia (v rámci all inclusive)    

RAŇAJKY:      od 07:00 do 10:00 

OBED:                                                       od 12:30 do 14:00 

VEČERA:                                                                        od 18:30 do 21:30 

BARY: 

LOBBY BAR:       od 10:00 do 24:00 

PIANO BAR:      od 10:00 do 24:00 

BEACH BAR:      od 10:00 do 18:00 

POOL BAR:      od 10:00 do 18:00 

DISCO BAR:      od 22:00  

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  
• miniclub od 4 – 12 rokov 
• plážový volejbal, aerobik, tenis, fitness 



• 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  
• plážové uteráky za vratnú kauciu 
• turecké kúpele, sauna, masáže 

 

AKCEPTÁCIA  KARIET: 

VISA, MASTER CARD 
 

WEB STRÁNKA: 

www.hotelclubthapsus.com/en/thapsus  

 

http://www.hotelclubthapsus.com/en/thapsus

