Cleopatra Luxury Resort
Makadi Bay, Egipt

Descriere Cleopatra Luxury Resort 5*, Makadi Bay, Egipt
Descriere hotel
Cleopatra Luxury Resort este amplasat în Makadi Bay, pe malul Mării Roşii şi dispune de o secţiune Adults Only. De
asemenea, resortul beneficiză de facilități pentru copii, activități sportive și de relaxare pentru toate categoriile de
turiști. Este aplasat convenabil, oferind o priveliște uimitoare spre mare.

Principalele puncte de atracție
Centru de diving
Sunball Tennis School
Centru Wellness & Spa
Regim de masă
All Inclusive:
-Mic dejun, prânz şi cina tip bufet
-Aqua gym, tenis, tenis de masă, tir cu arcul, mini fotbal, boccia, basket, volei pe plajă, soccer pe plajă, polo pe apă,
program de animaţii, show-uri, muzică live.
Locatia
Hotelul este localizat pe plajă, la o distanţă de 32 km de aeroportul din Hurghada şi la 40 km de centrul oraşului.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip şi pietricele; ponton; 8 piscine exterioare. Umbrele, şezlonguri, saltele şi prosoape gratuite, atât
la plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet - “Waterfront”; Pool Restaurant; 2 restaurante á la carte, cu specific: italian - “Vista
Mare”, pescăresc - “Rock Lobster”, Lobby Bar, Divers’ Bar, Scherezade Oriental Café, Vista Mare Pub, Pool Bar

Sport și relaxare
Aqua gym, tenis, tenis de masă, tir cu arcul, mini fotbal, boccia, basket, volei pe plajă, soccer pe plajă, polo pe apă,
cursuri de tenis, centru de diving, scuba diving, snorkeling, înot cu delfinii, plimbări cu barca.

Facilități pentru copii
Hippo Kids Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani; deschis zilnic, în intervalul orar 09:00-17:00), spaţiu de
joacă, 2 piscine exterioare, Freds Swim Academy, pătuţ, baby-sitter (contra cost).

Facilități gratuite

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.05.2022 19:16)

Aqua gym, tenis, tenis de masă, tir cu arcul, mini fotbal, boccia, basket, volei pe plajă, soccer pe plajă, polo pe apă,
program de animaţii, show-uri, muzică live, discotecă (începând cu data de 10 iulie 2018, intrarea la discotecă se face
contra cost, dar băuturile sunt gratuite).

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, jacuzzi, hammam, masaj, tratamente terapeutice, biliard, 6 săli pentru întâlniri şi conferinţe,
spălătorie, magazine, Sunball Tennis School (cursuri de tenis, închiriere echipament), centru de diving, scuba diving,
snorkeling, înot cu delfinii, plimbări cu barca.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 530 camere, împărţite astfel: 415 standard rooms (cca. 35 mp), 4 junior suites
(cca. 60 mp), 25 family rooms (cca. 77 mp), 4 master suites (cca. 95 mp), 82 superior beach hotel rooms and
suites (cca. 35 mp).
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, mini-bar, seif, aer condiţionat,
balcon/terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1585
Plecare: (TGM) 12.08.2022 20:00:00 - (HRG) 12.08.2022 22:30:00
Intoarcere: (HRG) 19.08.2022 14:30:00 - (TGM) 19.08.2022 19:00:00
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