Club Novostar Les Colombes ***
Komfortný a obľúbený hotel sa nachádza v krásnej oblasti Hammamet, priamo pri
piesočnatej pláži, len 7 km od historického centra. Je vhodný pre klientov, ktorí chcú stráviť
príjemnú dovolenku v krásnom hoteli s množstvom kultúrneho a športového využitia. Izby sú
vybavené klimatizáciou, telefónom, TV, minibarom (na vyžiadanie, za poplatok), trezorom
(na recepcii, za poplatok), vlastným sociálnym zariadením (kúpeľňa, WC), balkónom alebo
terasou. Je tu piesočnatá pláž s pozvoľným vstupom do mora, na pláži sú ležadlá, slnečníky
(zadarmo) a plážové uteráky (za kauciu). Hotel má niekoľko bazénov, 2 veľké bazény (1
olympijsky), krytý bazén. Dostupné je aj detské ihrisko a miniklub pre deti (4-12 rokov).
Neďaleko hotela (cca 19 km) sa nachádza aj golfové ihrisko Citrus Golf (45 jamiek).
Obsadenosť izieb v hoteli :
Štandardná izba: dvojlôžková izba s možnosťou 2 prísteliek pre 2 deti alebo 2 dospelých
STRAVOVANIE:
Hlavná reštaurácia (v rámci all inclusive)
RAŇAJKY:

od 06:00 do 10:00

OBED:

od 12:30 do 14:00

VEČERA:

od 19:00 do 21:00
BARY:

LOBBY BAR

od 10:00 do 00:00

POOL BAR

od 10:00 do 17:00

SNACK BAR

od 15:30 do 17:00

MOORISH Café

od 16:00 do 23:00

DISCO BAR

od 23:00 do 02:00

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, fitness, minigolf, squash
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
SPA centrum, biliard, futbalové ihrisko s umelou trávou
AKCEPTÁCIA KARIET:

VISA, MASTER CARD
WEB STRÁNKA:
http://www.novostar-hotels.com/hotel.cfm?hotelId=5100&lang=en

