Barcelo Concorde Green
Park
Port El Kantaoui, Tunisia

Descriere Barcelo Concorde Green Park 5*, Port El Kantaoui, Tunisia
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. Complexul beneficiază de camere
foarte spațioase, cu o eleganță simplă și vederi impresionante la mare, grădini sau terenul de golf, toate oferă confort
de neegalat și echipamente moderne de ultimă generație.
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.

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,

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.12.2022 01:17)

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.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1593
Plecare: (OMR) 13.06.2023 16:40:00 - (MIR) 13.06.2023 17:10:00
Intoarcere: (MIR) 20.06.2023 11:30:00 - (OMR) 20.06.2023 15:40:00
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