Timoulay & Spa Agadir
Agadir, MAROC

Descriere Timoulay & Spa Agadir 4*, Agadir, MAROC
Descriere hotel
Timoulay & Spa Agadir oferă oaspeţilor confortul şi facilităţile unui hotel de lux, oferind servicii personalizate de ȋnaltă
calitate. Amplasat la o distanţă de 500 m de plajă, cu un design colorat care ȋmbină perfect stilul tradiţional cu cel
modern, conceptul de amenajare al hotelului reprezintă ȋmbinarea perfectă ȋntre arhitectura tradiţională marocană şi
stilul art deco.

Principalele puncte de atracție
Acces Internet Wi-Fi
Centru Wellness & Spa
Hotel cu o arhitectură marocană tradiţională

Regim de masă
Bed & Breakfast:
Mic dejun tip bufet
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanta de 500 m de plajă, la 19 km de aeroportul Agadir Al Masira şi la 10 minute de mers
cu maşina de centrul oraşului Agadir.

Soare si mare
Plaja - la 500 m distanţă de hotel;
Piscină exterioarăcu apă de mare.
Piscină pentru copii cu vârsta între 1 și 3 ani lângă piscina pentru adulți.
Șezlonguri, umbrele și prosoape gratuite la piscină.

Restaurante si baruri
- Restaurantul principal "Ayour" cu terasă înconjurată de grădini. Restaurantul oferă preparate din bucătăria locală
și internațională în stil bufet și este deschis dimineața la micul dejun și seara la cină.
- Café-bar lângă piscină, snack-uri (salate, carne la grătar, pizza și deserturi) pentru prânz și gustare după-amiaza.
Deschis zilnic între 9:00 – 24:00.
- Piano bar în interiorul hotelului, care oferă o gamă largă de băuturi cu sau fără alcool. Deschis zilnic între 9:00 –
24:00.
- Salon marocan: zonă de degustare specialități berbere. Deschis zilnic între orele 9:00 și 21:30

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (07.05.2021 03:43)

Sport și relaxare
Acces internet Wi-Fi, sală de fitness, saună, hammam, masaj, tratamente wellness si Spa, jacuzzi, salon de
înfrumusețare, sală de conferințe, solar, bibliotecă, teren de golf (în apropiere)

Facilități pentru copii
Canale TV pentru copii, meniu pentru copii (la cerere), piscină pentru copii (1-3 ani).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi, sezlonguri și umbrele de plajă

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, masaj, tratamente faciale şi corporale, coafor, servicii de spălătorie, magazine, închiriere
maşini, sporturi nautice, servicii de transfer.

Facilități si dotari camere
Hotelul pune la dispoziţia turiştilor un total de 58 camere, împarţite astfel: Camere Superior (cca. 40 mp), Camere
Deluxe (cca. 40 mp), Timoulay Suite (cca. 50 mp).
Dotări camere:baie cu cadă / duș, uscător de păr, oglindă de machiaj, aer condiționat, mini-bar (contra cost), TV
satelit, acces internet Wi-Fi și cablu, seif, balcon / terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1533
Plecare: (CLJ) 12.09.2021 05:00:00 - (AGA) 12.09.2021 08:00:00
Intoarcere: (AGA) 19.09.2021 09:00:00 - (CLJ) 19.09.2021 16:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (07.05.2021 03:43)

