Club Calimera Yati
Beach
Djerba, Tunisia

Descriere Club Calimera Yati Beach 4*, Djerba, Tunisia
Descriere hotel
Calimera Yati Beach face parte din categoria hotelurilor de patru stele, amplasat într-un cadru liniștit în prima linie de
la mare și se adresează tuturor categoriilor de turiști. Hotelul beneficiază de camere spațioase, personal prietenos,
plajă privată și servicii de calitate. De asemenea, oaspeții se pot bucura și de posibilitatea de a explora atracțiile din
proximitate.
Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi
Centru de diving
Diversitate culinară
Recomandat pentru un sejur activ
Regim de masă
Ultra All Inclusive:
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 în lobby, sală de fitness, program de animație, muzică live
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 5 km de Midoun și la 30 km de Aeroportul Internațional din Djerba-Zarzis.
Soare si mare
Plajă proprie cu nisip fin;
Piscină principală cu secțiune pentru adulți și copii;
Șezlonguri, saltele, umbrele și prosoape atât la plajă, cât și la piscină.
Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet;
Restaurante a la carte cu specific: italian, tunisian, snack bar;
Baruri: Beach Bar, Pool Bar, Lobby Bar, Disco Bar.
Sport și relaxare
Centru SPA, centru medical, salon de înfrumusețare, coafor, volei pe plajă, masă de tenis, tir cu arcul, golf, mini-golf,
program de animație, muzică live, centru de diving, sporturi nautice.
Facilități pentru copii
„Calimigo Kids” Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 3-12 ani)
Facilități și activități: spațiu de joacă, piscină.
Facilități pentru copii

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (06.07.2022 18:53)

Acces internet Wi-Fi, servicii medicale, mini-golf, masă de tenis, volei pe plajă, tir cu arcul, program de animație,
muzică live.
Facilități contra cost
Centru SPA, salon de înfrumusețare, coafor, biliard, golf, servicii medicale, servicii de spălătorie, săli de conferință,
magazine, centru de diving, sporturi nautice.
Bine de stiut
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.
Sunt disponibile camere interconectate.
Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 326 camere, distribuite astfel:
Camere Duble – cca. 31 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Camere Calimera – cca. 38 mp, pat dublu și o canapea extensibilă;
Camere Familiale – cca. 31 mp, pat dublu și paturi suprapuse;
Camere Superioare Familiale – cca. 58 mp, două dormitoare interconectate cu pat dublu și paturi suprapuse.
Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, produse de igienă, aer condiționat, seif (gratuit), mini-bar (contra
cost), TV, telefon, balcon/ terasă.

Informatii camera curenta: Copil 2-12 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4***
Plecare: (CLJ) 25.08.2021 13:40:00 - (DJE) 25.08.2021 14:00:00
Intoarcere: (DJE) 01.09.2021 15:00:00 - (CLJ) 01.09.2021 19:20:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (06.07.2022 18:53)

