DODATOK č. 12
ku katalógu CK TIP travel a.s. a TATRATOUR Slovakia, s.r.o. LETO 2018
Zmeny, opravy a doplnky v katalógu:
Destinácia Tunisko:
Do ponuky zaraďujeme nový hotel:
Oblasť Monastir - Skanes:

Hotel Bella Vista ☼☼☼☼
Naše hodnotenie: Nachádza sa v peknom prostredí, priamo na piesočnatej pláži. Maurský architektonický štýl výzdoby
hotela robí z neho právom ideálne miesto pre dovolenkárov hľadajúcich relax a pohodu. Piesočnatú pláž s pozvoľným
vstupom do mora ocenia najmä rodiny s deťmi. Na spríjemnenie dovolenkových chvíľ sú vám k dispozícii bazény s
ležadlami a slnečníkmi. Deti sa určite potešia toboganom, detskému bazénu či malej detskej dedinke s animáciami pre
deti od 4 - 12 rokov. Hotel svojou polohou medzi dvoma obľúbenými letoviskami Sousse a Monastir, neďaleko 18 jamkového golfového ihriska Flamingo Golf, poskytne dobrú dovolenku ako pre rodiny s deťmi, tak aj pre dvojice.
Hudobné večery, ako karaoke, živá hudba či večerné show, budú iste pekným ukončením dovolenkových dní. Tí, ktorí sa
vyberú na potulky do centra Monastiru či za nákupmi, by nemali vynechať starú opevnenú časť - medinu, kde môžu
stráviť hodiny a hodiny hľadaním toho pravého medzi nekonečným množstvom pestrofarebných suvenírov (nezabudnite
zjednávať). Nakúpite tu aj čerstvé exotické koreniny. Mali by ste navštíviť aj prístav Marina, kde môžete obdivovať
luxusné jachty či pirátske lode alebo si len tak posedieť pri pohári mätového čaju. Ak hľadáte pohodu na dovolenke,
neodmietnite našu jedinečnú ponuku v Tunisku za prijateľné ceny.
Poloha:
priamo pri piesočnatej pláži • nachádza sa 15 km od známeho letoviska Sousse a necelých 8 km od vyhľadávaného
letoviska Monastir • krátky transfer z letiska v Monastire • neďaleko 18 jamkového golfového ihriska Flamingo Golf
Ubytovanie:
2-lôžkové izby s možnosťou jednej prístelky • možnosť rodinných izieb (za príplatok) • klimatizácia • telefón • TV • kúpeľňa
s príslušenstvom • sušič na vlasy • malá chladnička • balkón, resp. terasa s posedením • trezor • možnosť izieb s
výhľadom na more (za príplatok)
Vybavenie:
hotelový komplex sa skladá z troch trojposchových budov • priestranná vstupná hala s recepciou a zmenárňou • hlavná
reštaurácia • a´la carte reštaurácia • snack bar na pláži • hlavný bar • pool bar • piano bar • disko bar • maurská kaviareň
• vonkajší bazén • slnečníky a ležadlá zdarma • detský bazén • bazén s toboganmi • vnútorný bazén • tenisové kurty •
multifunkčné ihrisko • SPA centrum (za poplatok jacuzzi, turecké kúpele, sauna) • kaderníctvo • telocvičňa • wi-fi
pripojenie v priestoroch lobby zdarma

Stravovanie: formou all inclusive
ULTRA ALL INCLUSIVE skoré aj neskoré raňajky, obedy a večere podávané formou švédskych stolov vrátene nápojov •
počas dňa podávané občerstvenie • neobmedzené množstvo miestnych nealkoholických, miešaných a alkoholických
nápojov v areáli hotela • hotelový vodný park s toboganmi a šmykľavkami • slnečníky a ležadlá pri bazéne a na pláži
zdarma • denné športové aktivity a večerné animácie • miniklub pre deti od 4 do 12 rokov • večera v a´la carte reštaurácii
Pláže:
pláž s jemným pieskom priamo pred hotelovým areálom • slnečníky a ležadlá na pláži i pri bazéne zdarma
Šport a zábava:
ranná gymnastika • aerobik • stolný tenis • dva tenisové kurty • multifunkčné ihrisko • stolný tenis • herňa • biliard • šípky •
lekcie brušného tanca • minigolf • plážový volejbal, futbal, tanec a hry • lukostreľba • šípky • petang • futbal • potápačské
centrum a vodné športy na pláži: windsurfing, plachtenie, pedále, vodné lyže, jazda na banáne, šnorchlovanie, potápanie
• večerné programy a súťaže • šach • turnaje • koktejlové a spoločenské hry
Oficiálne hodnotenie:
****

Webstránka:
www.bellavistatunisia.com
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V cene v € je zahrnuté: 7,10, resp.11 x ubytovanie, ultra all inclusive, letecká doprava, služby delegáta, DPH.
Príplatok za rodinnú izbu + 8 Eur na izbu a noc pobytu.
Povinné príplatky a príplatky platia podľa katalógu CK Leto 2018, str. 433

Mgr. Juraj Vitko
riaditeľ CK TIP travel, a.s.

JUDr. Juraj Pivovárči
riaditeľ CK TATRATOUR Slovakia, s.r.o.

V Piešťanoch, 10.08.2018

Tento dodatok č. 12 k letnému katalógu Leto 2018 CK TIP travel a.s. a TATRATOUR Slovakia, s.r.o. platí od 10.08.2018
CK TIP travel a.s., cestovná kancelária, Teplická 74, 921 01 Piešťany, IČO: 36250791, DIČ: 2020172187,
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, vložka č. 10254/T
CK TATRATOUR Slovakia, s.r.o., cestovná kancelária, Teplická 74, 921 01 Piešťany, IČO: 47864834, DIČ:
2024130097, Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 34799/T

