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OFERTA TU-011968-200404154539
valabila la data si ora 04 apr. 2020 15:45

SIND GAZ SRL
CUI: RO15485834; Loc: PLOIESTI

Telefon: 0244595629

Unitate cazare si locatia

Marhaba Club 4*, Sousse, Tunisia
Intrare in data

22 IUL. 2020

Iesire in data

29 IUL. 2020

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Standard Garden View Room | TOTAL = 1.220.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive) = 1.220.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pretul include

Bilet avion,cazare cu tipul de masa specificat,transfer aeroport-hotel-

aeroport,taxe aeroport,asistenta turistica in limba romana.BONUS: Asigurarea

medicala si storno Gerroma si excursia City Tour & Shopping!

Pretul NU include

Excursii facultative. Taxa turistica locala

(se achita la receptia hotelului): hotel

5*&4*:03 TND/zi/persoana cu varsta >

12 ani; hotel 3*&2*:02

TND/zi/persoana cu varsta > 12ani.
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INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 22 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 22 IUL. 2020 11:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3555

Plecare la ora / din

13:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

14:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Plecare: 29 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 29 IUL. 2020 05:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3554

Plecare la ora / din

07:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Sosire la ora / la

12:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Nota: transferul de grup aeroport-hotel-aeroport este inclus.

DESCRIERE HOTEL

Descriere hotel
Marhaba Club este un hotel de patru stele situat în stațiunea Sousse deschis în anul 1968. Resortul a fost renovat
complet în anul 2018.

Principalele puncte de atracție
Renovat complet în anul 2018

Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului

Piscină principală cu tobogane

Situat în apropierea restaurantelor, cluburilor și barurilor

Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:

Mic dejun, prânz și cină tip bufet

Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale

Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, saună, hammam, tenis de masă, mini golf, teren de volei, teren de

tenis la Marhaba Hotel, volei pe plajă, program de animație, karaoke, seri tematice

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 3 km de centrul stațiunii Sousse, la 8 km de Port El Kantaoui, la 19 km de
Aeroportul din Monastir și la 40 km de Aeroportul din Enfidha.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip; Piscină principală cu tobogane, piscină exterioară pentru copii – 81 mp, piscină Relax, piscină
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interioară – 312 mp; Șezlonguri, saltele, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet; Lobby Bar, Cocktail Bar, Pool Bar, Beach Bar.

Sport și relaxare
Centru SPA: masaje, tratamente faciale și corporale, saună, hammam, sală de fitness, biliard, tenis de masă, mini golf,
teren de volei, teren de tenis la Marhaba Hotel, terenuri de golf în apropiere, volei pe plajă, program de animație,
karaoke, seri tematice, sporturi nautice.

Facilități pentru copii
Kids Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), spațiu de joacă, mini-disco, meniu și scaune în restaurant, pătuț.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, saună, hammam, tenis de masă, mini golf, teren de volei, teren de
tenis la Marhaba Hotel, volei pe plajă, program de animație, karaoke, seri tematice.

Facilități contra cost
Centru SPA: masaje, tratamente faciale și corporale, sală de fitness, biliard, magazine, servicii de spălătorie, servicii
medicale, seif în recepție, echipament teren de tenis, terenuri de golf în apropiere, sporturi nautice.

Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 283 camere, distribuite astfel:

Camere Standard – cca. 25 mp, pat dublu și un pat de tip twin;

Camere Familiale – cca. 49 mp, pat dublu și două paturi twin;

Suite – cca. 50 mp, pat dublu și un pat de tip twin.

Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, aer condiționat, mini-bar, TV, telefon, balcon / terasă.
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OFERTA TU-012624-200404154540
valabila la data si ora 04 apr. 2020 15:45

SIND GAZ SRL
CUI: RO15485834; Loc: PLOIESTI

Telefon: 0244595629

Unitate cazare si locatia

Vincci Rosa Beach (ex. Sentido) 4*, Monastir, Tunisia
Intrare in data

22 IUL. 2020

Iesire in data

29 IUL. 2020

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Standard Garden View Room | TOTAL = 1.332.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive) = 1.332.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pretul include

Bilet avion,cazare cu tipul de masa specificat,transfer aeroport-hotel-

aeroport,taxe aeroport,asistenta turistica in limba romana.BONUS: Asigurarea

medicala si storno Gerroma si excursia City Tour & Shopping!

Pretul NU include

Excursii facultative. Taxa turistica locala

(se achita la receptia hotelului): hotel

5*&4*:03 TND/zi/persoana cu varsta >

12 ani; hotel 3*&2*:02

TND/zi/persoana cu varsta > 12ani.



Pagina 2 din 3

Exportat de / Data

Sindgaz (SIND GAZ SRL) / 04 APR. 2020

INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 22 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 22 IUL. 2020 11:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3555

Plecare la ora / din

13:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

14:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Plecare: 29 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 29 IUL. 2020 05:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3554

Plecare la ora / din

07:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Sosire la ora / la

12:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Nota: transferul de grup aeroport-hotel-aeroport este inclus.

DESCRIERE HOTEL

Descriere hotel
Sentido Rosa Beach este amplasat în partea de est a Tunisiei, între oraşele Sousse şi Monastir, de-a lungul unei plaje cu
nisip alb fin. Ultima renovare a avut loc în anul 2009. Renovat partial in anul 2019 (restaurantul principal si mochetele).

Principalele puncte de atracție
Centru de Wellness & Spa

Acces internet Wi-Fi

Beach Bar 24 H

Regim de masă
All Inclusive:

-Mic dejun, prânz şi cina tip bufet

-Snack-uri şi gustări în restaurantul á la carte, în intervalul orar 10:30-12:00 şi 16:00-18:00

-Restaurant principal: ceai şi cafea cu biscuiţi (10:30-12:00) şi îngheţată (10:00-21:00)

-Restaurante á la carte: o cină/sejur gratuită, cu rezervare în prealabil

-Pool Bar deschis in intervalul orar 10:00-00:00

-Seri tematice de 5 ori/săptămână

-Acces internet Wi-Fi (gratuit, în lobby), tenis de masă, tir cu arcul, sporturi nautice, volei pe plajă, program de animaţii,

show-uri, muzică live

Locatia
Hotelul se află pe malul Mării Mediterane, la 6 km de centrul oraşului Monastir, la 5 km de centrul oraşului Sousse, la 54
km de oraşul Mahdia, 1 km de aeroportul din Monastir, 50 km de aeroportul Enfidha şi la 180 km de aeroportul din Tunis.
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La o distanţă de 20 km se află terenul de golf “Kantaoui”, la 5 km-“Flamingo” şi la 5 km-“Palm Links”.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip fin; piscină exterioară-993 mp, piscină acoperită, cu apă de mare-120 mp, piscină pentru copii-10
mp. Umbrele şi şezlonguri gratuite, atât la plajă cât şi la piscină; pentru prosoape se plăteşte garanţie.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet-“L’Olivier”; 3 restaurante á la carte: cu specific internaţional,  italian şi tunisian; restaurant
pe plajă-“La Cabane”, Pool Bar, Lobby Bar, Piano Bar, Beach Bar-deschis 24 H în sezonul estival, Moorish Café.

Sport și relaxare
Sporturi nautice, tenis de masă, volei pe plajă, tir cu arcul.

Facilități pentru copii
Kids club (4-12 ani, deschis în intervalul orar 10:00-12:00 şi 15:00-17:00), sală cu jocuri electronice şi proiector video,
mini-disco, baby-sitter (la cerere, contra cost).

Facilități gratuite
Sală de fitness, spălătorie, sporturi acvatice, tenis de masă, volei pe plajă, tir cu arcul, programe de divertisment, show-
uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, centru de afaceri, Beach Bar 24 H, sporturi nautice, banana, ski nautic, windsurfing, golf (în
apropierea hotelului), închiriere maşini.

Bine de stiut
Hotelul dispune de facilităţi pentru persoane cu mobilitate redusă.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 400 camere, împărţite astfel: 297 camere standard (cca. 30 mp), 103 suite şi apartamente (cca. 33

mp); sunt disponibile 3 camere pentru personae cu dizabilităţi.

Dotări camere: baie cu duş/cadă, plasma TV satelit, telefon, acces internet Wi-Fi (gratuit), aer condiţionat, mini-frigider,

facilităţi ceai/cafea, seif (se plăteşte garanţie), balcon/terasă.
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OFERTA TU-012249-200404154541
valabila la data si ora 04 apr. 2020 15:45

SIND GAZ SRL
CUI: RO15485834; Loc: PLOIESTI

Telefon: 0244595629

Unitate cazare si locatia

Iberostar Selection Royal El Mansour 5*, Mahdia, Tunisia
Intrare in data

22 IUL. 2020

Iesire in data

29 IUL. 2020

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Standard Garden View Room | TOTAL = 1.448.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive) = 1.448.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pretul include

Bilet avion,cazare cu tipul de masa specificat,transfer aeroport-hotel-

aeroport,taxe aeroport,asistenta turistica in limba romana.BONUS: Asigurarea

medicala si storno Gerroma si excursia City Tour & Shopping!

Pretul NU include

Excursii facultative. Taxa turistica locala

(se achita la receptia hotelului): hotel

5*&4*:03 TND/zi/persoana cu varsta >

12 ani; hotel 3*&2*:02

TND/zi/persoana cu varsta > 12ani.
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INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 22 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 22 IUL. 2020 11:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3555

Plecare la ora / din

13:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

14:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Plecare: 29 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 29 IUL. 2020 05:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3554

Plecare la ora / din

07:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Sosire la ora / la

12:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Nota: transferul de grup aeroport-hotel-aeroport este inclus.

DESCRIERE HOTEL

Descriere hotel
Iberostar Royal El Mansour a fost construit în anul 2010 şi dispune de o grădină de 10.000 mp, efiind localizat pe malul
Mării Mediterane. În fiecare an au loc lucrări de renovare.

Principalele puncte de atracție
Hotel amplasat la 1 km de centrul Mahdiei, pe plajă

Centru Thalasso & Spa

Acces internet Wi-Fi gratuit

Regim de masă
All Inclusive

-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet

-Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale, în intervalul orar 10:00-00:00

-Aerobic, aqua gym, tir cu arcul, volei pe plajă, boccia, darts, gimnastică, kayak, tenis, tenis de masă, kayak, sporturi

nautice, acces internet Wi-Fi (gratuit), program de animaţii, show-uri, muzică live

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanţă de 1 km de centrul oraşului Mahdia, 57 km de centrul oraşului Monastir, 44 km de
amfiteatrul roman “El Jem”, 53 km de aeroportul din Monastir, 90 km de aeroportul Enfidha şi la 215 km de aeroportul
din Tunis, iar la o distanţă de 47 km se află terenul de golf  “Flamingo” şi la 52 km-“Palm Links”.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip fin; piscină exterioară, piscină acoperită (cu apă de mare), piscină pentru copii. Umbrele,
şezlonguri şi saltele gratuite, atât la plajă cât şi la piscină; pentru prosoape se plăteşte garanţie.

Restaurante si baruri
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Restaurant principal-tip bufet, restaurant á la carte cu specific italian si tunisian, Arab Café Al Skifa, Lobby Bar Didon, Pool
Bar, 1 Snack Pool Bar, discotecă.

Sport și relaxare
Aerobic, aqua gym, tir cu arcul, volei pe plajă, boccia, darts, gimnastică, kayak, tenis, tenis de masă, kayak, sporturi
acvatice, windsurfing.

Facilități pentru copii
Piscină, Mini-club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-7 ani) şi Maxi-club (8-12 ani)- ambele fiind de la deschise în
intervalul orar 10:00-12:00 şi 15:00-17:00, spaţiu de joacă, mini-disco, scaune în restaurant, pătuţ (la cerere, gratuit),
baby-sitter (contra cost).

Facilități gratuite
Aerobic, aqua gym, tir cu arcul, volei pe plajă, tenis de masă, boccia, darts, gimnastică, tenis, kayak, sporturi acvatice,
windsurfing, program de animaţii, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Thalasso & Spa, coafor, sală de jocuri, 3 săli pentru întâlniri şi conferinţe, Shisha corner, magazine, hammam,
masaj, saună, sală de fitness, banana boat, biliard, călărie, închiriere maşini, jet-ski, ski nautic, teren de golf (în
apropierea hotelului).

Bine de stiut
Restaurant á la carte: o cină/sejur gratuită, cu rezervare în prealabil.

Facilități si dotari camere
Hotelul este format dintr-o clădire cu 5 etaje şi dispune de 447 camere, împărţite astfel: 375 camere standard (cca. 25

mp), 10 suite junior (cca. 42 mp), 52 camere family (cca. 45 mp), 4 camere pentru persoane cu dizabilităţi, 6 camere

cvadruple.

Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, halat şi şlapi pentru baie (pentru suite junior), TV satelit,

telefon, acces internet Wi-Fi (gratuit), mini-frigider, seif (gratuit), aer condiţionat, balcon/terasă.
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OFERTA TU-012239-200404154542
valabila la data si ora 04 apr. 2020 15:45

SIND GAZ SRL
CUI: RO15485834; Loc: PLOIESTI

Telefon: 0244595629

Unitate cazare si locatia

LTI Mahdia Beach & Aqua Park 4*, Mahdia, Tunisia
Intrare in data

22 IUL. 2020

Iesire in data

29 IUL. 2020

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Garden View Room | TOTAL = 1.364.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), UL ALL (Ultra All inclusive) = 1.364.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pretul include

Bilet avion,cazare cu tipul de masa specificat,transfer aeroport-hotel-

aeroport,taxe aeroport,asistenta turistica in limba romana.BONUS: Asigurarea

medicala si storno Gerroma si excursia City Tour & Shopping!

Pretul NU include

Excursii facultative. Taxa turistica locala

(se achita la receptia hotelului): hotel

5*&4*:03 TND/zi/persoana cu varsta >

12 ani; hotel 3*&2*:02

TND/zi/persoana cu varsta > 12ani.
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INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 22 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 22 IUL. 2020 11:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3555

Plecare la ora / din

13:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

14:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Plecare: 29 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 29 IUL. 2020 05:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3554

Plecare la ora / din

07:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Sosire la ora / la

12:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Nota: transferul de grup aeroport-hotel-aeroport este inclus.

DESCRIERE HOTEL

Descriere hotel
LTI Mahdia Beach se remarcă prin arhitectura maură și se întinde pe o suprafață de 40.000 mp. Ultima renovare completă
a avut loc în anul 2014, iar în anul 2018 au fost renovate unele camere.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului

Aqua Park cu 10 tobogane

Terenurile de golf „Flamingo” și „Palm Links”

Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
Ultra All Inclusive:

Mic dejun, prânz şi cină tip bufet

Restaurantele a la carte: o cină gratuită pe sejur cu rezervare în prealabil

Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale

Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, aerobic, step aerobic, gimnastică, aqua-gym, polo pe apă, tenis de

masă, soccer, biliard, darts, boccia, mini-golf, teren multifuncțional, teren de volei, volei pe plajă

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 3 km de centrul oraşului Mahdia, la 45 km de Aeroportul din Monastir și la 110 km
de Aeroportul din Enfidha. În apropierea hotelului se află terenurile de golf „Flamingo” și „Palm Links”.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip fin, lungime: 340 metri; Piscină exterioară „Active”, piscină pentru copii, piscină interioară, Aqua
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Park cu 10 tobogane pentru adulți și copii; Șezlonguri, saltele, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet „Sofra”, Snack Restaurant;

Restaurante a la carte cu specific: internațional, italian;

Baruri: Lobby Bar, Pool Bar, Shisha Bar, „Nouba” Disco Bar.

Sport și relaxare
Centru SPA: saună, masaje, hammam, tratamente faciale și corporale, manichiură, pedichiură, coafor, aerobic, step
aerobic, gimnastică, aqua-gym, polo pe apă, jocuri video, tenis de masă, soccer, biliard, darts, boccia, mini-golf, teren
multifuncțional, teren de volei, volei pe plajă, echitație, terenuri de golf în apropierea hotelului, sporturi nautice: surfing,
water ski, parasailing, hidrobicicletă, jet ski, kayak, banana, diving.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-7 ani), Midi Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8-12 ani), Teen
Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 13-17 ani), pătuț, meniu în restaurant, facilități pentru bebeluși, scaune înalte
în restaurant, babysitter (contra cost).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, aerobic, step aerobic, gimnastică, aqua-gym, polo pe apă, tenis de
masă, soccer, biliard, darts, boccia, mini-golf, teren multifuncțional, teren de volei, volei pe plajă.

Facilități contra cost
Centru SPA: saună, masaje, hammam, tratamente faciale și corporale, manichiură, pedichiură, coafor; jocuri video, săli
de conferință, servicii de spălătorie, servicii medicale, închiriere mașini, magazine, echitație, terenuri de golf în
apropierea hotelului, sporturi nautice: surfing, water ski, parasailing, hidrobicicletă, jet ski, kayak, banana, diving.

Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 420 camere, distribuite astfel:

230 camere Standard – cca. 30 mp, pat dublu sau două paturi twin;

162 camere Familiale – cca. 42 mp, pat dublu și două paturi twin;

72 camere Familiale Large – cca. 70 mp, pat dublu și două paturi twin.

Dotări camere: baie cu cadă / duş, uscător de păr, produse cosmetice, aer condiționat, TV satelit, telefon, acces internet

Wi-Fi, mini-frigider, seif (contra cost), balcon / terasă.
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OFERTA TU-012557-200404154542
valabila la data si ora 04 apr. 2020 15:45

SIND GAZ SRL
CUI: RO15485834; Loc: PLOIESTI

Telefon: 0244595629

Unitate cazare si locatia

Occidental Sousse Marhaba 4*, Sousse, Tunisia
Intrare in data

22 IUL. 2020

Iesire in data

29 IUL. 2020

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Standard Garden View Room | TOTAL = 1.380.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive) = 1.380.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pretul include

Bilet avion,cazare cu tipul de masa specificat,transfer aeroport-hotel-

aeroport,taxe aeroport,asistenta turistica in limba romana.BONUS: Asigurarea

medicala si storno Gerroma si excursia City Tour & Shopping!

Pretul NU include

Excursii facultative. Taxa turistica locala

(se achita la receptia hotelului): hotel

5*&4*:03 TND/zi/persoana cu varsta >

12 ani; hotel 3*&2*:02

TND/zi/persoana cu varsta > 12ani.
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INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 22 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 22 IUL. 2020 11:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3555

Plecare la ora / din

13:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

14:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Plecare: 29 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 29 IUL. 2020 05:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3554

Plecare la ora / din

07:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Sosire la ora / la

12:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Nota: transferul de grup aeroport-hotel-aeroport este inclus.

DESCRIERE HOTEL

Descriere hotel
Occidental Sousse Marhaba este un hotel de patru stele deschis în anul 1964. Resortul a fost renovat complet în anul
2018.

Principalele puncte de atracție
Hotel renovat în anul 2018

Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului

Plajă proprie cu nisip, lungime: 500 metri

Piscină cu tobogane

Recomandat familiilor și cuplurilor

Regim de masă
All Inclusive:

Mic dejun, prânz și cină tip bufet

Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale

Acces internet Wi-fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, tenis de masă, mini golf, teren de tenis, program de

animație

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 2,5 km de centrul stațiunii Sousse, la 8 km de stațiunea Port El Kantaoui, la 16 km
de Aeroportul din Monastir și la 40 km de Aeroportul din Enfidha.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip, lungime: 500 metri; Piscină exterioară cu tobogane, piscină exterioară pentru copii, piscină
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interioară semi-olimpică; Șezlonguri, saltele, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet;

Baruri: Lobby Bar, Pool Bar, Beach Club.

Sport și relaxare
Centru SPA: tratamente faciale și corporale, hidromasaj, hammam, saună, baie turcească, sală de fitness, tenis de masă,
bowling, mini golf, teren de tenis, program de animație.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), spațiu de joacă.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, tenis de masă, mini golf, teren de tenis, program de
animație.

Facilități contra cost
Centru SPA: tratamente faciale și corporale, hidromasaj, hammam, saună, baie turcească; bowling, săli de conferință,
magazine.

Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 240 camere Standard și Suite.

Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, produse cosmetice, aer condiționat, mini-bar, TV, telefon, acces

internet Wi-Fi, balcon / terasă.
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OFERTA TU-011778-200404154543
valabila la data si ora 04 apr. 2020 15:45

SIND GAZ SRL
CUI: RO15485834; Loc: PLOIESTI

Telefon: 0244595629

Unitate cazare si locatia

Jaz Tour Khalef 5*, Sousse, Tunisia
Intrare in data

22 IUL. 2020

Iesire in data

29 IUL. 2020

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Superior Garden View Room | TOTAL = 1.412.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive) = 1.412.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Junior Prestige Suite Room | TOTAL = 1.652.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive) = 1.652.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.
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Pretul include

Bilet avion,cazare cu tipul de masa specificat,transfer aeroport-hotel-

aeroport,taxe aeroport,asistenta turistica in limba romana.BONUS: Asigurarea

medicala si storno Gerroma si excursia City Tour & Shopping!

Pretul NU include

Excursii facultative. Taxa turistica locala

(se achita la receptia hotelului): hotel

5*&4*:03 TND/zi/persoana cu varsta >

12 ani; hotel 3*&2*:02

TND/zi/persoana cu varsta > 12ani.

INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 22 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 22 IUL. 2020 11:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3555

Plecare la ora / din

13:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

14:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Plecare: 29 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 29 IUL. 2020 05:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3554

Plecare la ora / din

07:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Sosire la ora / la

12:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Nota: transferul de grup aeroport-hotel-aeroport este inclus.

DESCRIERE HOTEL

Descriere hotel
Jaz Tour Khalef se întinde pe o suprafaţă de 10 hectare, pe malul Mării Mediterane. Ultima renovare a avut loc în anul
2016.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi gratuit

Centru Thalassoterapie – 4.700 mp

Aqua Park-ul „Aqua Palace”-la 6 km distanta de hotel

Terenul de golf „El Kantaoui”-la 6 km distanta de hotel

Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:

Mic dejun, prânz şi cină tip bufet

Mini-bar alimentat în ziua sosirii

Restaurantele a la carte: o cină gratuită pe sejur cu rezervare în prealabil

Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, aqua-gym, aerobic, saună, baie cu aburi, jacuzzi, sală de fitness, teren
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de tenis, program de animație

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 3 km de centrul oraşului Sousse, la 20 km de Aeroportul din Monastir, la 42 km de
Aeroportul din Enfidha şi la 140 km de Aeroportul din Tunis. La o distanţă de 5 km se află portul de agrement Port El
Kantaoui, la 6 km 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 cu apă de mare, piscină cu tobogane pentru adulți și copii, piscină interioară cu
apă de mare; Umbrele, şezlonguri și saltele gratuite atât la plajă, cât şi la piscină; Prosoape – contra cost.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet „The Buffet”, „La Palmeraie” snack restaurant la piscină; Restaurante a la carte:
„L’Oliveraie” italian, tunisian; Baruri: Lobby Bar, „Les Orangers” Lobby Bar, „The Standard” Pool Bar, „The Terrace” Bar,
„The Beach Bar”.

Sport și relaxare
Centru SPA, aqua-gym, aerobic, saună, baie cu aburi, jacuzzi, sală de fitness, teren de tenis, program de animație,
sporturi nautice.

Facilități pentru copii
Kids Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), spaţiu de joacă, 2 piscine cu tobogane acvatice, meniu în
restaurant, babysitter (contra cost).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, aqua-gym, aerobic, saună, baie cu aburi, jacuzzi, sală de fitness, teren
de tenis, program de animație.

Facilități contra cost
Centru SPA, sală de conferințe, servicii medicale, servicii de spălătorie, nocturnă teren de tenis, sporturi nautice.

Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 520 de camere şi apartamente, distribuite astfel:

471 camere standard - cca. 26 mp;

25 camere Familiale - cca. 32 mp;

10 suite Junior - cca. 36 mp;

14 suite Prestige - cca. 52 mp.

Dotări camere: baie cu duş / cadă, uscător de păr, aer condiționat, TV, seif (gratuit), mini-bar, facilități ceai / cafea, masă

şi fier de călcat (la cerere), balcon / terasă.
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OFERTA TU-012269-200404154544
valabila la data si ora 04 apr. 2020 15:45

SIND GAZ SRL
CUI: RO15485834; Loc: PLOIESTI

Telefon: 0244595629

Unitate cazare si locatia

Iberostar Selection Diar El Andalous 5*, Port El Kantaoui, Tunisia
Intrare in data

22 IUL. 2020

Iesire in data

29 IUL. 2020

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Standard Garden View Room | TOTAL = 1.536.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive) = 1.536.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pretul include

Bilet avion,cazare cu tipul de masa specificat,transfer aeroport-hotel-

aeroport,taxe aeroport,asistenta turistica in limba romana.BONUS: Asigurarea

medicala si storno Gerroma si excursia City Tour & Shopping!

Pretul NU include

Excursii facultative. Taxa turistica locala

(se achita la receptia hotelului): hotel

5*&4*:03 TND/zi/persoana cu varsta >

12 ani; hotel 3*&2*:02

TND/zi/persoana cu varsta > 12ani.



Pagina 2 din 3

Exportat de / Data

Sindgaz (SIND GAZ SRL) / 04 APR. 2020

INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 22 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 22 IUL. 2020 11:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3555

Plecare la ora / din

13:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

14:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Plecare: 29 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 29 IUL. 2020 05:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3554

Plecare la ora / din

07:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Sosire la ora / la

12:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Nota: transferul de grup aeroport-hotel-aeroport este inclus.

DESCRIERE HOTEL

Descriere hotel
Iberostar Diar El Andalous este înconjurat de grădini luxuriante şi este amplasat în Port El Kantaoui, direct pe plajă.
Ultima renovare a avut loc în anul 2015.

Principalele puncte de atracție
Centru Wellness & Spa

Acces internet Wi-Fi gratuit

Teren de golf cu 36 găuri în apropierea hotelului

Regim de masă
All inclusive

-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet

-Restaurant á la carte cu specific tunisian şi italian: o cină/sejur gratuită, cu rezervare în prealabil

-Băuturi alcoolice autohtone în intervalul orar 10:00-00:00

-Acces internet Wi-Fi, tenis de masă, tir cu arcul, boccia, darts, mini-golf, aerobic, aqua-aerobic, volei, polo pe apă,

program de animaţii, show-uri, muzică live

Locatia
Hotelul este anplasat pe malul Mării Mediterane, la o distanţă 12 km de centrul oraşului Sousse, 25 km de aeroportul din
Monastir, 40 km de aeroportul Enfidha şi 130 km de aeroportul din Tunis. La 1 km distanţă se află portul de agrement
Port El Kantaoui, aqua park-ul Aqua Palace şi un parc de distracţii, iar terenul de golf “El Kantaoui” cu 36 de găuri este la
1,5 km.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip fin; piscină exterioară, piscină pentru copii; piscină acoperită. Umbrele şi şezlonguri gratuite, atât
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la plajă cât şi la piscină; pentru prosoape se plăteşte garanţie.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet-“Al Hambra”, restaurante á la carte cu specific asiatic, arăbesc şi italian, Lobby Bar, Bar
Pub, Pool Snack Bar, Moorish Café, Coffee Shop.

Sport și relaxare
Aerobic, gimnastică, tir cu arcul, boccia, darts, mini-golf, aqua-aerobic, tenis de masă, volei, polo pe apă, 3 terenuri de
tenis, sporturi acvatice.

Facilități pentru copii
Mini-club, Star Camp (4-7 ani), piscină, spaţiu de joacă, sală de jocuri electronice, scaune în restaurant, pătuţ, baby-sitter
(contra cost, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani).

Facilități gratuite
Sală de fitness, aerobic, gimnastică, tir cu arcul, boccia, darts, lecţii de dans, mini-golf, aqua-aerobic, tenis de masă, volei,
polo pe apă, 3 terenuri de tenis, sporturi acvatice nemotorizate, program de animaţii, show-uri, muzica live.

Facilități si dotari camere
Centru Wellness & Spa, masaj, salon de înfrumuseţare, tratamente faciale şi corporale, manichiură/pedichiură, coafor,
saună, 7 săli pentru întâlniri şi conferinţe, sală de jocuri, biliard, nocturnă teren de tenis, închiriere biciclete; teren de
golf, aqua park, parc de distracţii (sunt în apropierea hotelului).

Facilități si dotari camere
Hotelul este compus dintr-o clădire cu 3 nivele şi dispune de 372 camere de lux, împărţite astfel: 297 camere duble şi 4

suite.

Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, plasma TV satelit, telefon, acces internet Wi-Fi (gratuit), mini-

frigider, seif, aer condiţionat, balcon.
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OFERTA TU-011649-200404154547
valabila la data si ora 04 apr. 2020 15:45

SIND GAZ SRL
CUI: RO15485834; Loc: PLOIESTI

Telefon: 0244595629

Unitate cazare si locatia

LTI Bellevue Park 5*, Port El Kantaoui, Tunisia
Intrare in data

22 IUL. 2020

Iesire in data

29 IUL. 2020

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Standard Garden View Room | TOTAL = 1.450.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), UL ALL (Ultra All inclusive) = 1.450.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pretul include

Bilet avion,cazare cu tipul de masa specificat,transfer aeroport-hotel-

aeroport,taxe aeroport,asistenta turistica in limba romana.BONUS: Asigurarea

medicala si storno Gerroma si excursia City Tour & Shopping!

Pretul NU include

Excursii facultative. Taxa turistica locala

(se achita la receptia hotelului): hotel

5*&4*:03 TND/zi/persoana cu varsta >

12 ani; hotel 3*&2*:02

TND/zi/persoana cu varsta > 12ani.
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INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 22 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 22 IUL. 2020 11:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3555

Plecare la ora / din

13:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

14:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Plecare: 29 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 29 IUL. 2020 05:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3554

Plecare la ora / din

07:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Sosire la ora / la

12:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Nota: transferul de grup aeroport-hotel-aeroport este inclus.

DESCRIERE HOTEL

Descriere hotel
Hotel Bellevue Park este situat pe malul Mării Mediterane, la o distanță de 2 km de portul de agrement „Port El Kantaoui.
Ultima renovare a avut loc în anul 2017.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi

Centru de Wellness „Orchide SPA Bellevue Park”

Terenul de golf „El Kantaoui”

Aqua Park-ul „Aqua Palace”

Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
Ultra All Inclusive:

Mic dejun, prânz şi cină tip bufet

Restaurantele á la carte: o cină gratuită pe sejur cu rezervare în prealabil

Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale

Mini-bar alimentat cu băuturi răcoritoare în ziua sosirii

Acces internet Wi-Fi, sală de fitness, aerobic, step, gimnastică, aqua-gym, jacuzzi, polo pe apă, tenis de masă, biliard,

darts, boccia, tir cu arcul, teren de tenis, teren de volei, volei pe plajă, program de animație

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanţă de 35 km de Aeroportul din Monastir, la 40 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
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Palace” şi un parc de distracții.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip; Piscină exterioară Relax, piscină exterioară pentru copii, piscină interioară; Șezlonguri, saltele,
umbrele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet „Grenadier”, Snack Restaurant; Restaurante a la carte: „Le Laurier” oriental, mediteranean;
Baruri: „Jasmin” Lobby Bar, Pool Bar, „Cafe Maure” Shisha Bar.

Sport și relaxare
Centru SPA „Orchide”: masaje, hammam, baie cu aburi, tratamente faciale și corporale, coafor, manichiură, pedichiură;
sală de fitness, aerobic, step, gimnastică, aqua-gym, jacuzzi, polo pe apă, jocuri video, tenis de masă, biliard, darts,
boccia, tir cu arcul, teren de tenis, teren de volei, volei pe plajă, program de animație, echitație, teren de golf, sporturi
nautice: surfing, catamaran, water ski, parasailing, hidrobicicletă, jet ski, banana, diving.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-7 ani), Kids Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8-12 ani), Teen
Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 13-17 ani), program de animație, meniu în restaurant, scaune înalte în
restaurante, pătuț, babysitter (contra cost).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi, sală de fitness, aerobic, step, gimnastică, aqua-gym, jacuzzi, polo pe apă, tenis de masă, biliard,
darts, boccia, tir cu arcul, teren de tenis, teren de volei, volei pe plajă, program de animație.

Facilități contra cost
Centru SPA „Orchide”: masaje, hammam, baie cu aburi, tratamente faciale și corporale, coafor, manichiură, pedichiură;
jocuri video, lecții de tenis, săli de conferință, servicii de spălătorie, servicii medicale, echipament teren de tenis,
închiriere mașini, magazin, echitație, teren de golf în apropiere, sporturi nautice: surfing, catamaran, water ski,
parasailing, hidrobicicletă, jet ski, banana, diving.

Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Sunt disponibile camere interconectate.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 387 camere, distribuite astfel:

302 camere Standard – cca. 35 mp, două paturi twin, pat twin sau canapea extensibilă;

8 Suite Junior – cca. 40 mp, pat dublu sau două paturi twin, pat twin sau canapea extensibilă;

24 camere Quadruple – cca. 40-56 mp, pat dublu sau două paturi twin, pat twin sau canapea extensibilă;

24 Suite Senior – cca. 56 mp, două camere: pat dublu și două paturi twin sau canapea extensibilă;

29 camere Familiale – cca. 75 mp, două camere: pat dublu și două paturi twin sau canapea extensibilă.
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Dotări camere: baie cu cadă, uscător de păr, produse cosmetice, aer condiționat, TV, telefon, acces internet Wi-Fi, mini-

bar, seif, camere fumători / nefumători, balcon.
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SIND GAZ SRL
CUI: RO15485834; Loc: PLOIESTI

Telefon: 0244595629

Unitate cazare si locatia

Iberostar Kantaoui Bay 5*, Port El Kantaoui, Tunisia
Intrare in data

22 IUL. 2020

Iesire in data

29 IUL. 2020

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Standard Garden View Room | TOTAL = 1.582.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive) = 1.582.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pretul include

Bilet avion,cazare cu tipul de masa specificat,transfer aeroport-hotel-

aeroport,taxe aeroport,asistenta turistica in limba romana.BONUS: Asigurarea

medicala si storno Gerroma si excursia City Tour & Shopping!

Pretul NU include

Excursii facultative. Taxa turistica locala

(se achita la receptia hotelului): hotel

5*&4*:03 TND/zi/persoana cu varsta >

12 ani; hotel 3*&2*:02

TND/zi/persoana cu varsta > 12ani.
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INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 22 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 22 IUL. 2020 11:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3555

Plecare la ora / din

13:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

14:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Plecare: 29 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 29 IUL. 2020 05:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3554

Plecare la ora / din

07:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Sosire la ora / la

12:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Nota: transferul de grup aeroport-hotel-aeroport este inclus.

DESCRIERE HOTEL

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
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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”; 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.
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OFERTA TU-012291-200404154548
valabila la data si ora 04 apr. 2020 15:45

SIND GAZ SRL
CUI: RO15485834; Loc: PLOIESTI

Telefon: 0244595629

Unitate cazare si locatia

Iberostar Averroes 4*, Yasmine Hammamet, Tunisia
Intrare in data

22 IUL. 2020

Iesire in data

29 IUL. 2020

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Standard Garden View Room | TOTAL = 1.510.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive) = 1.510.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pretul include

Bilet avion,cazare cu tipul de masa specificat,transfer aeroport-hotel-

aeroport,taxe aeroport,asistenta turistica in limba romana.BONUS: Asigurarea

medicala si storno Gerroma si excursia City Tour & Shopping!

Pretul NU include

Excursii facultative. Taxa turistica locala

(se achita la receptia hotelului): hotel

5*&4*:03 TND/zi/persoana cu varsta >

12 ani; hotel 3*&2*:02

TND/zi/persoana cu varsta > 12ani.
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INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 22 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 22 IUL. 2020 11:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3555

Plecare la ora / din

13:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

14:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Plecare: 29 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 29 IUL. 2020 05:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3554

Plecare la ora / din

07:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Sosire la ora / la

12:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Nota: transferul de grup aeroport-hotel-aeroport este inclus.

DESCRIERE HOTEL

Descriere hotel
Iberostar Averroes este un hotel de patru stele deschis în anul 2001 și se întinde pe o suprafață de 30.000 mp. Hotelul a
fost renovat în anul 2015.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului

Terenuri de golf în apropiere

Parc de distracții „Carthage Land” la 600 metri de hotel

Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
Mic dejun, prânz și cină tip bufet

Cină în restaurantele a la carte, o dată pe sejur cu rezervare în prealabil

Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale

Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, polo pe apă, biliard, tenis de masă, darts, lecții de

dans, volei pe plajă

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 12 km de centrul stațiunii Hammamet și la 50 km de Aeroportul din Enfidha.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip; Piscină exterioară, piscină exterioară pentru copii, piscină interioară, jacuzzi exterior; Șezlonguri,
saltele, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
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Restaurant principal tip bufet „Laurier”, Snack Restaurant „Barbeque”; Restaurant a la carte cu specific tunisian „Olivier”;
Baruri: Lounge Bar „Fleurs De Lys”, Pool Bar.

Sport și relaxare
Centru SPA „Sensations”: masaje, tratamente faciale și corporale, hammam, baie cu aburi, salon de înfrumusețare, sală
de fitness, polo pe apă, biliard, tenis de masă, darts, lecții de dans, volei pe plajă, teren de tenis, terenuri de golf în
apropiere, sporturi nautice: snorkeling, ski nautic, windsurf, caiac.

Facilități pentru copii
Star Camp:

Monkey Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-7 ani)

Dolphin Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 8-12 ani)

Facilități și dotări: spațiu de joacă, pătuț.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, polo pe apă, biliard, tenis de masă, darts, lecții de
dans, volei pe plajă.

Facilități contra cost
Centru SPA „Sensations”: masaje, tratamente faciale și corporale, hammam, baie cu aburi, salon de înfrumusețare; săli
de conferință, servicii de spălătorie, închiriere mașini, teren de tenis, terenuri de golf în apropiere, sporturi nautice:
snorkeling, ski nautic, windsurf, caiac.

Bine de stiut
Hotelul dispune de camere interconectate.

Facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 266 camere, distribuite astfel:

Camere Priority Location – cca. 35 mp, pat dublu sau două paturi twin, acces internet Wi-Fi, vedere directă la

mare;

Camere Standard – cca. 37 mp, pat dublu sau două paturi twin;

Suite Junior – cca. 46 mp, pat dublu;

Suite Superior – cca. 53 mp, două camere cu pat dublu și două paturi twin, acces internet Wi-Fi, acces direct la

piscină;

Camere Familiale – cca. 60 mp, două camere cu pat dublu și două paturi twin.

Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, aer condiționat, seif (contra cost), mini-bar, TV, telefon, balcon /

terasă.
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OFERTA TU-012343-200404154548
valabila la data si ora 04 apr. 2020 15:45

SIND GAZ SRL
CUI: RO15485834; Loc: PLOIESTI

Telefon: 0244595629

Unitate cazare si locatia

Iberostar Kuriat Palace 5*, Monastir, Tunisia
Intrare in data

22 IUL. 2020

Iesire in data

29 IUL. 2020

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Basic Room | TOTAL = 1.524.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive) = 1.524.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pretul include

Bilet avion,cazare cu tipul de masa specificat,transfer aeroport-hotel-

aeroport,taxe aeroport,asistenta turistica in limba romana.BONUS: Asigurarea

medicala si storno Gerroma si excursia City Tour & Shopping!

Pretul NU include

Excursii facultative. Taxa turistica locala

(se achita la receptia hotelului): hotel

5*&4*:03 TND/zi/persoana cu varsta >

12 ani; hotel 3*&2*:02

TND/zi/persoana cu varsta > 12ani.
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INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 22 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 22 IUL. 2020 11:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3555

Plecare la ora / din

13:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

14:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Plecare: 29 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 29 IUL. 2020 05:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3554

Plecare la ora / din

07:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Sosire la ora / la

12:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Nota: transferul de grup aeroport-hotel-aeroport este inclus.

DESCRIERE HOTEL

Descriere hotel
Iberostar Kuriat Palace s-a deschis în primăvara anului 2019, pe malul mării.

Principalele puncte de atracție
Hotel deschis în anul 2019

Situat pe plajă

Acces la internet Wi-fi pe întreg domeniul hotelului

Zonă Adults Only

Regim de masă
All Inclusive:

Mic dejun, prânz şi cină tip bufet

Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale

Mini-bar alimentat zilnic cu apă

Acces la internet Wi-fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, jacuzzi, yoga, jocuri la piscină, ping pong, darts,

boccia, tir cu arcul, volei pe plajă, program de animație

Locatia
Iberostar Kuriat Palace este amplasat la o distanță de 7 km de Monastir, la 1 km de aeroport și la 15 km de Sousse.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip; Piscină exterioară, piscină interioară, Aqua Fun; Umbrele și șezlonguri gratuite atât la plajă, cât și la
piscină.
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Restaurante si baruri
Restaurant principal, restaurant tematic, Main Bar, Beach Bar & Pool

Sport și relaxare
Centru SPA: saună, hammam, masaje, sală de fitness, jacuzzi, yoga, jocuri la piscină, ping pong, darts, boccia, tir cu arcul,
volei pe plajă, program de animație, teren de golf în apropiere, sporturi nautice.

Facilități pentru copii
Star Camp (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-8 ani), spațiu de joacă, scaune şi meniu în restaurant, program de
animaţii, piscină, mini-disco, babysitter (contra cost).

Facilități gratuite
Acces la internet Wi-fi pe întreg domeniul hotelului, sală de fitness, jacuzzi, yoga, jocuri la piscină, ping pong, darts,
boccia, tir cu arcul, volei pe plajă, program de animație.

Facilități contra cost
Centru SPA: saună, hammam, masaje; săli de conferință, servicii de călcătorie, servicii de spălătorie, teren de golf în
apropiere, sporturi nautice.

Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.

Facilități si dotari camere
Hotelul este format dintr-o clădire cu trei etaje și dispune de 382 de camere, distribuite astfel:

camere Standard - cca. 36 mp;

camere Superior - cca. 42 mp;

camere Familiale Superior - cca. 58 mp;

camere Cvadruple - cca. 45 mp;

camere Star Prestige - cca. 44 mp;

suite Star Prestige - cca. 60 mp.

Camerele și zona Star Prestige sunt dedicate persoanelor cu vârsta minimă de 16 ani.

Dotări camere: baie cu cadă / duş, uscător de păr, aer condiționat, TV satelit, telefon, mini-bar, seif, facilități pentru ceai /

cafea, balcon / terasă.
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OFERTA TU-011786-200404154550
valabila la data si ora 04 apr. 2020 15:45

SIND GAZ SRL
CUI: RO15485834; Loc: PLOIESTI

Telefon: 0244595629

Unitate cazare si locatia

Concorde Green Park 5*, Port El Kantaoui, Tunisia
Intrare in data

22 IUL. 2020

Iesire in data

29 IUL. 2020

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Garden View Room | TOTAL = 1.992.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive) = 1.992.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pretul include

Bilet avion,cazare cu tipul de masa specificat,transfer aeroport-hotel-

aeroport,taxe aeroport,asistenta turistica in limba romana.BONUS: Asigurarea

medicala si storno Gerroma si excursia City Tour & Shopping!

Pretul NU include

Excursii facultative. Taxa turistica locala

(se achita la receptia hotelului): hotel

5*&4*:03 TND/zi/persoana cu varsta >

12 ani; hotel 3*&2*:02

TND/zi/persoana cu varsta > 12ani.
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INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 22 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 22 IUL. 2020 11:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3555

Plecare la ora / din

13:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

14:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Plecare: 29 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 29 IUL. 2020 05:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3554

Plecare la ora / din

07:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Sosire la ora / la

12:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Nota: transferul de grup aeroport-hotel-aeroport este inclus.

DESCRIERE HOTEL

Descriere hotel
Deschis în anul 2016, hotelul se întinde pe o suprafață de 50.000 mp, pe malul Mării Mediterane, la 500 m de portul de
agrement “Port El Kantaoui”, animat cu restaurante, baruri, magazine de suveniruri.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului

Centru Thalasso & Spa “Nuxe”

Acces internet Wi-Fi gratuit

Teren de golf cu 36 găuri în apropierea hotelului

Regim de masă
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului

Centru Thalasso & Spa “Nuxe”

Acces internet Wi-Fi gratuit

Teren de golf cu 36 găuri în apropierea hotelului

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanţă de 12 km de centrul oraşului Sousse, la 21 km de aeroportul din Monastir, la 30 km de
aeroportul Enfidha şi la 139 km de aeroportul din Tunis. În apropierea hotelului se află terenul de golf “El Kantaoui” cu 36
de găuri.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip; Piscină principală cu apă dulce – 1.500 mp, piscină pentru copii – 28 mp, piscină interioară cu apă
sărată – 312 mp; Șezlonguri, saltele și umbrele gratuite atât la plajă, cât și la piscină; Prosoape – contra cost.
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Restaurante si baruri
Restaurant principal „Vendome”;

Restaurante a la carte cu specific: tunisian „Didon”, gourmet „Le Savoy”, mediteranean „Nesoi”;

Baruri: Lobby Bar „Swing”, Lounge Bar „Funana”, Pool Bar și Swim-up Bar „Blu”.

Sport și relaxare
Centru SPA „Nuxe”: hidroterapie, tratamente corporale, masaj, hammam, coafor; aqua-gym, aerobic, sală de fitness,
tenis de masă, tir cu arcul, boccia, teren de tenis, volei pe plajă, program de animație, muzică live, sporturi nautice,
echitație, teren de golf (în apropierea hotelului).

Facilități pentru copii
Mini Club „Kiddy Club” (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), spațiu de joacă, piscină.

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, aqua-gym, aerobic, sală de fitness, tenis de masă, tir cu arcul, boccia,
teren de tenis, volei pe plajă, program de animație, muzică live.

Facilități contra cost
Centru SPA „Nuxe”: hidroterapie, tratamente corporale, masaj, hammam, coafor; sală de conferințe, echipament pentru
tenis, magazine, sporturi nautice, echitație, teren de golf (în apropierea hotelului).

Bine de stiut
Pentru cină este recomandată ţinută formală: domnii trebuie să poarte pantaloni lungi.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 452 camere, distribuite astfel:

camere Standard - cca. 41 mp, două paturi twin;

Suite Familiale – cca. 66 mp, două camere pat dublu sau două paturi twin, living cu canapea;

Suite Junior – cca. 66 mp, pat dublu sau două paturi twin, living;

Suite Prestige – cca. 76 mp, pat dublu, living cu canapea, cadă cu hidromasaj, dressing.

 Dotări camere: baie cu cadă / duș, halate de baie, produse de baie, oglindă de make-up, uscător de păr, aer condiționat,

seif, telefon, TV, acces internet Wi-Fi, mini-bar, facilități pentru ceai / cafea, balcon / terasă.
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OFERTA TU-012856-200404154551
valabila la data si ora 04 apr. 2020 15:45

SIND GAZ SRL
CUI: RO15485834; Loc: PLOIESTI

Telefon: 0244595629

Unitate cazare si locatia

Cosmos Tergui Club 3*, Chott Meriam, Tunisia
Intrare in data

22 IUL. 2020

Iesire in data

29 IUL. 2020

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Standard Garden View Room | TOTAL = 1.074.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive) = 1.074.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pretul include

Bilet avion,cazare cu tipul de masa specificat,transfer aeroport-hotel-

aeroport,taxe aeroport,asistenta turistica in limba romana.BONUS: Asigurarea

medicala si storno Gerroma si excursia City Tour & Shopping!

Pretul NU include

Excursii facultative. Taxa turistica locala

(se achita la receptia hotelului): hotel

5*&4*:03 TND/zi/persoana cu varsta >

12 ani; hotel 3*&2*:02

TND/zi/persoana cu varsta > 12ani.
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INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 22 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 22 IUL. 2020 11:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3555

Plecare la ora / din

13:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

14:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Plecare: 29 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 29 IUL. 2020 05:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3554

Plecare la ora / din

07:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Sosire la ora / la

12:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Nota: transferul de grup aeroport-hotel-aeroport este inclus.

DESCRIERE HOTEL

Descriere hotel
Hotelul Cosmos Tergui Club este situat pe malul mării, la 6 km de Port El Kantaoui. Camerele au fost renovate complet în
sezonul de iarnă 2018-2019. Hotelul dispune de un restaurant nou.

Principalele puncte de atracție
Hotel pe plajă

Situat în apropierea barurilor, restaurantelor, magazinelor

Piscină cu tobogane

Camere renovate în sezonul de iarnă 2018-2019

Lounge Bar-Restaurant pe malul mării construit în sezonul de iarnă 2018-2019

Regim de masă
All Inclusive:

Mic dejun, prânz și cină tip bufet

Acces la internet Wi-Fi în lobby, 2 terenuri de tenis, masă și fier de călcat, program de animație, muzică live, disco

Locatia
Hotelul este situat în apropierea barurilor, restaurantelor, magazinelor, la o distanță de 9 km de Port EL Kantaoui, la 19
km de Medina și la 43 km de aeroportul din Monastir.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip; Piscină exterioară cu tobogane, piscină pentru copii; Umbrele, șezlonguri și saltele gratuite atât la
plajă, cât și la piscină. Prosoape – contra cost.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet; Restaurante a la carte cu specific: pescăresc - pe plajă, Steak House; Baruri: Lobby Bar,
Beach Bar, Pool Bar, Lounge Bar.

Sport și relaxare
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Centru Wellness & Spa, sală de fitness, 2 terenuri de tenis, program de animație, muzică live, disco, sporturi nautice.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), spațiu de joacă, scaune înalte în restaurante, mini-disco.

Facilități gratuite
Acces la internet Wi-Fi în lobby, 2 terenuri de tenis, masă și fier de călcat, program de animație, muzică live, disco.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, sală de fitness, seif, servicii de spălătorie, magazine, sporturi nautice.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 298 camere, distribuite astfel: 155 camere standard în clădirea principală, 143 camere

standard în bungalow.

Dotări camere: baie cu duș / cadă, aer condiționat, TV satelit, balcon (la unele camere).
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OFERTA TU-011866-200404154551
valabila la data si ora 04 apr. 2020 15:45

SIND GAZ SRL
CUI: RO15485834; Loc: PLOIESTI

Telefon: 0244595629

Unitate cazare si locatia

El Mouradi Club Kantaoui 4*, Port El Kantaoui, Tunisia
Intrare in data

22 IUL. 2020

Iesire in data

29 IUL. 2020

Nr. nopti

7

PRETUL
* Toate preturile sunt exprimate in EUR

Standard Bungalow Room | TOTAL = 1.120.00 EUR
þ 1DBL (2 adulti in camera dubla), ALL (All inclusive) = 1.120.00 EUR

NOTA: Tarifele sunt dinamice si sunt valabile la momentul ofertarii!

Descrierea si imaginile sunt cu titlu de prezentare.

Pretul include

Bilet avion,cazare cu tipul de masa specificat,transfer aeroport-hotel-

aeroport,taxe aeroport,asistenta turistica in limba romana.BONUS: Asigurarea

medicala si storno Gerroma si excursia City Tour & Shopping!

Pretul NU include

Excursii facultative. Taxa turistica locala

(se achita la receptia hotelului): hotel

5*&4*:03 TND/zi/persoana cu varsta >

12 ani; hotel 3*&2*:02

TND/zi/persoana cu varsta > 12ani.
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INFORMATII TRANSPORT (AVION)

Plecare: 22 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 22 IUL. 2020 11:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3555

Plecare la ora / din

13:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Sosire la ora / la

14:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Plecare: 29 IUL. 2020 (Direct flight / Zbor direct)
Durata: 180 min(s) | Bagaj de mana: 5 kg | Bagaj de cala: 17 kg | Prezentarea in aeroport: 29 IUL. 2020 05:00

JASMIN AIRWAYS

JAW3554

Plecare la ora / din

07:00 / MIR (MONASTIR, TUNISIA)

Sosire la ora / la

12:00 / SCV (SUCEAVA, ROMANIA)

Nota: transferul de grup aeroport-hotel-aeroport este inclus.

DESCRIERE HOTEL

Descriere hotel
El Mouradi Club Kantaoui este un hotel de patru stele situat în stațiunea Port El Kantaoui ce se întinde pe o suprafață de
120.000 mp. Hotelul a fost deschis în anul 1997, iar în anul 2001 a fost renovat complet. Anual au loc renovări parțiale.

Principalele puncte de atracție
Hotel pe malul mării

Numeroase facilități pentru copii

Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:

Mic dejun, prânz și cină tip bufet

Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale

Aerobic, tenis de masă, bridge, darts, boccia, tir cu arcul, mini-golf, terenuri de tenis, teren de basket, volei pe plajă,

program de animație, muzică live, petreceri tematice, windsurf, canoe, hidrobicicletă, caiac

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 2,5 km de centru stațiunii Port El Kantaoui, la 10 km de centrul orașului Sousse, la
35 km de Aeroportul din Monastir și la 140 km de Aeroportul din Tunis.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip; Piscină exterioară – 686 mp, piscină exterioară semi-olimpică – 454 mp, piscine exterioare pentru
copii – 84 mp / 107 mp, piscină interioară – 108 mp, piscină interioară pentru copii – 37 mp, jacuzzi; Șezlonguri, saltele și
umbrele gratuite atât la plajă, cât și la piscină. Prosoape – contra cost.

Restaurante si baruri
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Restaurant principal tip bufet „L`Espadon”, Snack Restaurant „Langoustine”, Beach Restaurant;

Baruri: Lobby Bar „Saumon”, Salon Bar „Dauphin”, Pool Bar, Beach Bar, Cocktail Beach Bar, Moorish Cafe, Disco.

Sport și relaxare
Sală de fitness, tratamente faciale și corporale, manichiură, pedichiură, salon de înfrumusețare, saună, aerobic, jocuri
video, biliard, tenis de masă, bridge, darts, boccia, tir cu arcul, mini-golf, terenuri de tenis, teren de basket, teren de
fotbal, volei pe plajă, închiriere mașini, motociclete și biciclete, echitație, plimbări cu cămila, quad, program de animație,
muzică live, petreceri tematice, windsurf, canoe, hidrobicicletă, caiac, jet ski, ski nautic, catamaran, sailing, scuba diving,
excursii de pescuit.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 5-12 ani)

Teen Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 13-17 ani)

Facilități și activități: Ateliere de creație, mini-disco, pătuț, babysitter (contra cost), cărucior (contra cost).

Facilități gratuite
Aerobic, tenis de masă, bridge, darts, boccia, tir cu arcul, mini-golf, terenuri de tenis, teren de basket, volei pe plajă,
program de animație, muzică live, petreceri tematice, windsurf, canoe, hidrobicicletă, caiac.

Facilități contra cost
Sală de fitness, tratamente faciale și corporale, manichiură, pedichiură, salon de înfrumusețare, saună, jocuri video,
biliard, seif la recepție, săli de conferință, servicii medicale, servicii de spălătorie, magazine, închiriere mașini,
motociclete și biciclete, echipament teren de tenis, teren de fotbal, echitație, plimbări cu cămila, quad, jet ski, ski nautic,
catamaran, sailing, scuba diving, excursii de pescuit.

Bine de stiut
Sunt disponibile camere interconectate.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de următoarele tipuri de camere:

Camere Standard – cca. 20 mp, pat dublu sau două paturi twin;

Camere Standard în bungalow – cca. 16 mp, pat dublu sau două paturi twin;

Camere Triple în bungalow – cca. 20 mp, pat dublu sau două paturi twin;

Suite Junior – cca. 38 mp, pat dublu;

Suite Presidential – cca. 120 mp, pat dublu.

Dotări camere: baie cu cadă / duș, produse cosmetice, aer condiționat, mini-bar, TV, telefon, balcon / terasă.
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CONDITII DE PENALIZARE IN CAZ DE ANULARE A SEJURULUI

Conditii generale de anulare - oferta Early Booking / oferta standard

· Cu minim 45 de zile calendaristice inainte de data plecarii, se percepe o taxa de penalizare 45 de Euro /

persoana.

· Rezervarile anulate in intervalul 44 zile- 40 zile calendaristice inainte de data plecarii, se va percepe o taxa de

penalizare de 180 euro/ persoana.

· Pentru anularile cuprinse in intervalul 39 zile- 30 zile calendaristice inainte de data plecarii, se va percepe o

taxa de penalizare de 250 euro/ persoana.

· Pentru anularile cuprinse in intervalul 29 zile- 15 zile calendaristice inainte de data plecarii, se va percepe o taxa

de penalizare de 70% din valoarea facturata.

· Pentru anularile cuprinse in intervalul 14 zile- 4 zile calendaristice inainte de data plecarii, se va percepe o taxa

de penalizare de 90% din valoarea facturata.

· Pentru rezervarile anulate cu mai putin de 3 zile inainte de data plecarii sau rezervarile No Show, se va

percepe o taxa de penalizare de 100% din valoarea facturata.


