Cosmos Tergui Club
Chott Meriam, Tunisia

Descriere Cosmos Tergui Club 3*, Chott Meriam, Tunisia
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
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

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (18.06.2021 11:30)

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).

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1513
Plecare: (CLJ) 28.07.2021 07:00:00 - (MIR) 28.07.2021 07:30:00
Intoarcere: (MIR) 04.08.2021 08:20:00 - (CLJ) 04.08.2021 12:40:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (18.06.2021 11:30)

