Stränder för att sola, avkoppling, rekreation och
roligt!
Promenera ner på utvägens trädgårdsvägar, skuggade av långa ekar till där Adriatiska havet slingrar över
ortsstränderna. Njut av en stenig, stenig sandstrand, stenbelagd eller grässtrand. Dyk in i det transparenta vattnet i
Adriatiska havet eller lägg dig tillbaka och slappna av med utsikt över mynningen av floden Mirna och Novigrad.
På stränderna kan du gå med i ett roligt spel på beachvolleyboll, välja bland akvatiska spänningar på vattensporter,
utforska de dolda vikarna i den här bländande kusten eller koppla av och koppla av i det strålande Medelhavet
solskenet. Om du vill ha lite roligt, bada till vattenparken utanför stranden eller välj från det stora utbudet av
vattensporter som erbjuds i sportcentret på stranden.



Fyra olika stränder inom gångavstånd. Valeta-, Sandy-, Residence- och Exclusive beach.



naturlig nyans



däckstol och paraplyuthyrning



olika vattensporter



off-shore vattenpark (extra avgift)



strand duschar och omklädningsrum

VALETA BEACH

Valeta är en stenlagd strand idealisk för aktiva familjer och simmare. Stranden är rikt på idrottsanläggningar och
bekvämligheter som lämpar sig för barn, så att du kan vara säker på att du kommer att hitta något som passar dig.
Vuxna kan mäta sin styrka och testa sina färdigheter i olika land- och vattensporter. Barn kommer att älska
lekplatsen, vattenbollarna och uppblåsbara vattenparken i havet. Solstolar och parasoller kan bokas på stranden och
gräsmattan. Under livvaktens vaksamma ögon och vår medarbetare kommer alla att känna sig trygga. Stranden kan
reserveras för speciella evenemang (t.ex. strandgrillar, strandfester, etc.).
Plats: 100 m norr om Tamaris Club Hotel
Strandtyp: asfalterad med gräsmatta
Strandlängd: 100m
Ingång till havet: stenar, steg i rostfritt stål och särskild ingång för funktionshindrade gäster
Stranden är lämplig för: familjer, aktiva besökare, funktionshindrade gäster
Husdjur: ej tillåtet

SANDY BEACH

På ett avstånd av 100 m från hotellet Tamaris Club, precis intill Valeta-stranden, finns en sandstrand med naturlig
skugga.
På stranden kan du hyra en solstol och ett parasoll med halm eller kanfas. Du kan använda alla faciliteter i det
närliggande Valeta-idrottscentret samt andra anläggningar.
Varför inte prova en uppfriskande drink medan du tittar på den pittoreska staden Novigrad från strandbarens terrass?
Plats: öster om Valeta stranden
Strandtyp: sandig
Strandlängd: 50 m med en solterrass på 300 m
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Ingång till havet: mild lutning, sand
Stranden är lämplig för: familjer och aktiva besökare
Husdjur: ej tillåtet

Gemensamma bekvämligheter på Sandy och Valeta Stränder:


solstol och paraplyuthyrning



duschar



byta skåp



strandbar



restaurang



första hjälpen



badvakter



Valeta sportcenter



vattensporter



liten hamn



kajplatser och båt ramp



segling och vindsurfingskola



dykcenter och skola



simskola



uppblåsbar vattenpark



barnlekplats



sandlåda



bordtennis



vattenbollar



Hopptorn



trampolin



uthyrning av: pedalbåtar, strandkanoner, segelbåtar, kanoter, motorbåtar, roddbåtar och fartygsbåtar (upp till 130 PS)



taxibåt

RESIDENCE BEACH

Mindre än 100 meter norr om hotellet hittar du en smal, vit stenstrand med rottingstolar och parasoll med
kanfas. Halvdelen av stranden är i naturlig nyans och den lugna och avkopplande atmosfären på stranden och
gräsmattan är särskilt lämplig för trötta föräldrar och par.
För obehaglig avkoppling, boka din solstol och paraply i förväg Om du letar efter lite spänning, besök det närliggande
Valeta-sportcentret på Valeta-stranden.
Plats: 100m norr om hotellet, mellan Valeta och exklusiva stränder
Strand typ: stenig
Strandlängd: 500m
Ingång till havet: stenar, svagt sluttande ingång
Stranden är lämplig för: familjer, par; tillgång till stranden är lämplig för personer med funktionshinder
Husdjur: ej tillåtet

STRANDEN


solstol och paraplyuthyrning



duschar



byta skåp



första hjälpen



livgarde

EXCLUSIVE BEACH

Nära Valamar Tamaris Luxury villor , och några hundra meter från hotellet, finns den lugna steniga Excusive
Beach. Gästerna på Valamar Tamaris Luxury villor får sin egen reserverade plats på stranden med solstolar och
stråparaply helt gratis.
Alla kan njuta av den fridfulla och romantiska atmosfären med utsikt över Novigrad och mynningen av floden
Mirna. Besökare till exklusiv strand kan använda alla faciliteter på Valamar Tamaris Resort.
Plats: 100m nordväst om Tamaris Club Hotel
Strand typ: vita stenar
Strandlängd: 40 m med en solterrass på 500 m
Ingång till havet: stenar, mild sluttning
Stranden är lämplig för: familjer och par
Husdjur: ej tillåtet
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STRANDEN


solstol och paraplyuthyrning



duschar



byta skåp



första hjälpen



livgarde

POOLERNA PÅ HOTELLET
Vill du ta ett dopp i en utomhus sötvattenpool? Välj sedan en av utvägens utomhuspooler som passar ditt humör. Om
du vill koppla av, välj Relax-poolen (20 m från Tamaris Club-hotellet) och njut av det uppvärmda vattnet med
undervattensmassage och vattenfall. Alternativt kommer familjer att ha mycket roligt på Aktivitetspoolen med sin
vattenrutschbana och separat babyområde. Barn upp till 6 år har en pool bara för dem.
Anläggningen har också en gemensam pool för användning exklusivt av Tamaris Villa, boende såväl som Luxury
Villas individuella privata pooler.

ACTIVITY POOL


utomhus uppvärmd pool med vatten funktioner, vattenpistol och vattenrutschbana



utomhus barnpool för barn upp till 6 år
(pooldjup: 60 cm), uppvärmd till 28 ° C temperatur



solstolar och parasoller



handdukar



pool bar



uthyrning av gummiringar och armband tillgängliga



Full service vid poolen tillgänglig från 16.04. fram till 15.10.

RELAX POOL


uppvärmd utomhuspool för avkoppling med vattenvattenmassage och vattenfall



upphettad till 28 ° C temperatur



solstolar och parasoller



handdukar



pool bar



uthyrning av gummiringar och armband tillgängliga



Full service vid poolen tillgänglig från 16.04. fram till 15.10.

UPPVÄRMD VID 28 ° C

WELLNESS CENTER
Upplev nyfunna nivåer av välbefinnande i den lugnande helgedomen i Valamar Club Tamaris hälsocenter. Avkoppling
kunde inte vara enklare under ledning av sakkunnigpersonal med kompetens inom många massagetekniker och
aromaterapi. Känn värmen från Finish bastun eller turkiskt bad eller lossna med en undervattensmassage eller
utomhusbubbel. Välj sedan ett antal frodiga ansikts- eller kroppsvårdsprodukter och applicera de finjusterade
detaljerna med manikyr eller pedikyr.

VÄLKOMSTCENTRUM
Efter idrottsliga äventyr eller nöjesaktiviteter på hotellet hittar du tid för avkoppling i vårt hälsocenter som erbjuder:


Turkiskt bad



Finsk bastu



utomhus jacuzzi



avkopplingsområden



relaxpool med undervattensmassage

HÄLSA OCH SKÖNHET CENTER
Boka din favoritbehandling från ditt rum och besök vårt vård- och skönhetscenter. Njut av anti-stress massage med
choklad och heta stenar. Överge till terapeutiska eller sportsmassage. Om du är en mamma eller är gravid, har vi
en behandling skräddarsydd just för dig.


grundläggande och speciella ansiktsbehandlingar



kroppsbehandlingar



hand- och fotbehandling



speciella behandlingar för mammor och gravida damer



behandlingar för henne och för honom (kvinnor och män)



massage



lymfatisk dränering



aromaterapi



pedikyr och manikyr



frisörsalong

