Hurghada Marriott
Resort
Hurghada, Egypt

Descriere Hurghada Marriott Resort 5*, Hurghada, Egypt
Descriere hotel
Hurghada Marriott Red Sea Resort face parte din categoria resorturilor de cinci stele ce are ieșire directă la mare.
Oaspeții complexului se pot bucura de servicii de calitate, de soare și de briza caldă a mării. De asemenea, oferă
numeroase oportunități de explorare a recifului de corali din apropiere.

Principalele puncte de atracție
Centru de diving
Acces internet Wi-Fi

Regim de masă
All Inclusive:
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale, în intervalul orar 10:00-23:30
-Mini-bar: 2 sticle de apă/zi -Restaurant cu specific italian
- “Tuscany”: o cină/sejur gratuită, cu rezervare în prealabil
-Acces internet Wi-Fi (în spaţiile comune ale hotelului), saună, baie cu aburi, jacuzzi, aerobic, aqua aerobic, tenis de
masă, darts, squash, 2 terenuri de tenis, volei pe plajă, animaţii, show-uri, programe de divertisment
Locatia
Hotelul este amplasat direct pe plajă, la o distanţă de 7 km de aeroportul din Hurghada şi la 8 km de centrul oraşului.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip; 2 piscine exterioare (una încălzită pe timp de iarnă), piscină pentru copii. Umbrele, şezlonguri,
saltele şi prosoape gratuite, atât la plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet - “Shorouk”,“Ristorante Tuscany” - cu specific italian,“Bamboo Island”- cu specific
asiatic,“Surf & Turf” Pool Bar, Marnet Café, The Patio Café, Sunset Beach Bar, Sunset Lounge.

Sport și relaxare
Aerobic, aqua aerobic, tenis de masă, darts, squash, 2 terenuri de tenis, volei pe plajă, centru de diving, scuba diving,
snorkeling.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), spaţiu de joacă pe plajă, piscină (încălzită pe timp de iarnă),
scaune în restaurant, pătuţ (la cerere, gratuit), baby-sitter (la cerere, contra cost).

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.05.2022 20:00)

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi (în spaţiile comune ale hotelului), saună, baie cu aburi, jacuzzi, aerobic, aqua aerobic, tenis de
masă, darts, squash, 2 terenuri de tenis, volei pe plajă, animaţii, show-uri, programe de divertisment.

Facilități contra cost
Sală de fitness, masaj, salon de înfrumuseţare, coafor, 3 săli pentru întâlniri şi conferinţe, magazine, sală TV, internet
café, biliard, fussball, închiriere echipament pentru tenis, centru de diving, scuba diving, snorkeling.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 283 camere, împărţite astfel: camere standard (cca. 29-32 mp), suiteCupidon (cca. 56 mp),
11 suite Venus, 4 suite Cupid, 10suiteNeptun (cca. 70 mp), camere deluxe (cca. 42 mp).
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, LCD TV satelit, telefon, acces internet de mare viteză (contra
cost), mini-bar, seif, aer condiţionat individual; curăţenie se face zilnic.

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

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.05.2022 20:00)

