CASA COOK EL GOUNA
El Gouna

Descriere CASA COOK EL GOUNA 5*, El Gouna
Descriere hotel
Casa Cook El Gouna este un boutique hotel ce oferă oaspeţilor mai mult decȃt un concediu, o escapadă ȋn natură
maximizȃnd confortul prin numeroase facilităţi moderne, ȋntr-o ambianţă elegantă, ȋn tonuri de gri, ce se află ȋn
contrast cu mobilierul din bambus şi accentele tradiţionale ale designului utilizat ȋn amenajarea spaţiului. Casa Cook
oferă un concept inovativ, adresȃndu-se atȃt celor care doresc să se relaxeze la piscină ascultȃnd muzica DJ-ului
rezident, cȃt şi amatorilor de sporturi nautice, hotelul avȃnd propriul centru de kiteboarding.

Principalele puncte de atracție
Centru de kiteboarding
Centru Wellness & Spa
Acces internet Wi-Fi
Teren de golf ȋn apropiere

Regim de masă
Bed & Breakfast
Mic dejun continental

Locatia
Hotelul este amplasat ȋn El Gouna, pe malul Mării Roşii, ȋn apropierea unei zone bogate ȋn restaurante, baruri şi
magazine. La o distanţă de 3 km se află Abu Tig Marina şi la 44 km - aeroportul din Hurghada.

Soare si mare
Lagună proprie artificială
Piscină exterioară, piscină interioară
Umbrele şi şezlonguri disponibile atȃt la plajă cȃt şi la piscinȃ

Restaurante si baruri
Restaurant principal – tip bufet, cu specific internaţional
Restaurant „La Cantina”
Captain Cook Bar

Sport și relaxare

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.01.2022 19:50)

Centru Wellness & Spa, saună, baie cu aburi, hammam, masaj, tratamente faciale şi corporale, sală de fitness, centru
de kiteboarding, diving, windsurfing, ȋnchiriere biciclete / maşini, teren de golf (ȋn apropierea hotelului)

Facilități pentru copii
Hotel Adults Only 12+

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi (pe ȋntreg teritoriul hotelului)

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, saună, baie cu aburi, hammam, masaj, tratamente faciale şi corporale, sală de fitness, servicii
de spălătorie, centru de kiteboarding, diving, windsurfing, ȋnchiriere biciclete / maşini, teren de golf (ȋn apropierea
hotelului)

Facilități si dotari camere
Hotelul pune la dispoziţia turiştilor un total de 144 camere, împarţite astfel: 54 twin rooms, 90 king bed rooms.
Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, halat şi şlapi pentru baie, telefon, TV satelit, acces internet Wi-Fi,
mini bar (contra cost), seif (gratuit), aer condiţionat, balcon / terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1585
Plecare: (TGM) 02.09.2022 16:30:00 - (HRG) 02.09.2022 19:00:00
Intoarcere: (HRG) 09.09.2022 11:00:00 - (TGM) 09.09.2022 15:30:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.01.2022 19:50)

