VIETA: Džardžiso oazė, apie 6 km nuo Chammakh centro, apie 15 km nuo DŽARDŽISO centro, apie 3 km nuo
parduotuvių, restoranų ir barų, apie 50 km nuo Džerbos-Džardžiso oro uosto, autobuso stotelė apie 300 m
nuo viešbučio.
PAPLŪDIMYS: Ras Marmour, viešbučio, smėlio, nuolaidus nusileidimas į jūrą, prie pat viešbučio, nemokami
skėčiai, gultai, čiužiniai ir rankšluosčiai.
VIEŠBUTIS: Keturių žvaigždučių, pastatytas 2007 m., renovuotas 2014 m., 300 numerių, 1 pastatas, 3
aukštai, liftas, erdvus vestibiulis, visą parą veikianti registratūra, pagrindinis restoranas – „švediškas stalas”,
tarptautinė ir vietinė virtuvė, yra kėdutės vaikams,terminis restoranas – „á la carte”, 3 barai, įskaitant barą
vestibiulyje, baras paplūdimyje, valiutų keitykla, konferencijų centras 100 asmenų, terasa su vaizdu į sodą,
kurio plotas apie 8000 m², nemokamas belaidis internetas. Už papildomą mokestį: auklė vaikui, gydytojas
pagal iškvietimą, automobilių nuoma. Patogumai neįgaliesiems (rampa, liftai, numeriai). Priimamos
kreditinės kortelės: Visa, MasterCard.
KAMBARYS: Standartinis: dvivietis (galimos 1 arba 2 papildomos vietos), apie 30 m², individualiai valdomas
oro kondicionierius (birželio 15d. - rugsėjo 15d.), vonios kambarys (vonia arba dušas, tualetas, plaukų
džiovintuvas), palydovinė televizija, telefonas, mažas šaldytuvas. Už papildomą mokestį: seifas (apie 2
TND/d.); nemokama lovelė vaikams iki 2 metų, užsakius prieš atvykimą. Balkonas (staliukas ir kėdutės),
vaizdas į jūrą už papildomą mokestį.
SPORTAS IR PRAMOGOS: Baseinas, gėlo vandens, netaisyklingos formos, apie 2000 m², gylis 1,6-2 m,
baseinas vaikams, gėlo vandens, apie 20 m², gylis apie 0,4 m, prie baseino nemokami skėčiai ir gultai,
rankšluosčiai už užstatą, dengtas baseinas, šildomas, gėlo vandens, apie 80 m², gylis 1,6-2 m, stalo tenisas,
fitnesas, aerobika, krepšinis, paplūdimio tinklinis, smiginis, baidarės, žaidimų kambarys ir aikštelė vaikams,
mini klubas (4-12 metų vaikams), pramoginė programa suaugusiems (birželio-rugsėjo mėn.), diskoteka,
amfiteatras. Už papildomą mokestį: 2 teniso kortai su apšvietimu ir įrangos nuoma, biliardas, kėgliai,
žaidimų kambarys. Sveikatingumo centras (už papildomą mokestį): masažai, manikiūras, pedikiūras.
VISKAS ĮSKAIČIUOTA:Pusryčiai (7.00-10.00 val.), vėlyvi pusryčiai (10.00-11.00 val.), pietūs (12.30-14.30 val.),
vakarienė (19.00-21.30 val.) - „švediškas stalas” pagrindiniame restorane, vėlyvi pusryčiai (10.00-11.00 val.)
„švediškas stalas”, kava, arbata, ledai, blynai (15.00-17.00 val.), užkandžiai (22.00-23.00 val.) „švediškas
stalas” atrinktame bare, nealkoholiniai gėrimai ir vietiniai alkoholiniai gėrimai (9.30-23.00 val.) atrinktame
bare, viešnagės metu viena vakarienė „à la carte” restorane (privaloma išankstinė rezervacija ne mažiau
kaip 24 val. prieš). Privaloma nešioti „viskas įskaičiuota“ apyrankes.

