Amaan Nungwi Hotel
(Nunqwi)
Zanzibar, Tanzania
Nungwi, Tanzania

Descriere Amaan Nungwi Hotel (Nunqwi) 3*, Zanzibar, Tanzania
Această proprietate este la 1 minut pe jos față de plajă. Hotelul Amaan Nungwi se află în Nungwi și oferă o piscină în
aer liber și o grădină. Oaspeții pot savura băuturi la bar. De asemenea, accesul la internet WiFi este gratuit în întreaga
proprietate. Toate unitățile au aer condiționat, birou, frigider și fierbător electric. De asemenea, fiecare unitate are
balcon sau terasă, în funcție de etaj. Camerele includ o baie privată cu articole de toaletă gratuite. Personalul de la
recepția cu program nonstop poate ajuta oaspeții cu informații și recomandări turistice. Cel mai apropiat aeroport,
Aeroportul Internațional Abeid Amani Karume, este la aproximativ 63 km de Hotelul Amaan Nungwi. La cerere,
proprietatea oferă servicii de transfer de la/la aeroport.
Localizare Hotel
Această proprietate este la 1 minut pe jos față de plajă.
Cel mai apropiat aeroport, Aeroportul Internațional Abeid Amani Karume, este la aproximativ 63 km de Hotelul Amaan
Nungwi. La cerere, proprietatea oferă servicii de transfer de la/la aeroport.

Facilitati Hotel
Hotelul Amaan Nungwi se află în Nungwi și oferă o piscină în aer liber și o grădină. Oaspeții pot savura băuturi la bar.
De asemenea, accesul la internet WiFi este gratuit în întreaga proprietate.
Personalul de la recepția cu program nonstop poate ajuta oaspeții cu informații și recomandări turistice.

Facilitati Camere
Toate unitățile au aer condiționat, birou, frigider și fierbător electric. De asemenea, fiecare unitate are balcon sau
terasă, în funcție de etaj. Camerele includ o baie privată cu articole de toaletă gratuite.

Standard Room
În baia dumneavoastră privată:
Articole de toaletă gratuite
Toaletă
Cadă sau duş
Uscător de păr
Hârtie igienică
Facilităţile camerei : 

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (06.12.2022 02:41)

Aer condiţionat
Seif
Pardoseală de gresie/marmură
Plasă de ţânţari
Ventilator
Produse de curățenie
Birou
Zonă de relaxare
Balcon
Priză lângă pat
Politica referitoare la fumat :  Fumatul nepermis
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