Dreams Vacation
Sharm el Sheikh, Dahab

Descriere Dreams Vacation 4*, Sharm el Sheikh, Dahab
Amplasată în Sharm el Sheikh, Dreams Vacation este o proprietate de 4 stele care oferă plajă privată cu șezlonguri și
umbrele de soare și 3 piscine exterioare. Facilitățile de la Dreams Vacation includ sală de fitness și teren de tenis.
Proprietatea are recepție cu program non - stop, unde clienții sunt întâmpinați cu ospitalitate în orice moment al zilei.
Se oferă acces contra cost la internet Wi-fi în spațiile publice. Parcarea este disponibilă la proprietate gratuit.
Sunt disponibile 318 camere. Camerele confortabile de la Dreams Vacation au pardoseală de gresie/ marmură, aer
condiționat, Tv cu canale prin satelit și seif. Unele camere au balcon, cu vedere la piscină, unde oaspeții se pot relaxa
în voie. În camere există baie cu cadă sau duș prevăzută cu foehn. Fiecare cameră dispune de minibar. Oaspeții pot
solicita serviciul de room service pentru a servi masa sau diverse băuturi. Oaspeții au acces la serviciul Wi-fi în camere
contra cost. Curățenia in cameră se face zilnic. Proprietatea oferă camere pentru familie cu o suprafață mai mare și un
număr mai mare de paturi față de cele standard.
La Dreams Vacation oaspeții au la dispoziție 3 restaurante unde pot savura mâncăruri delicioase, în stil bufet sau à la
carte. Masa poate fi servită atât în interior, cît si în aer liber, pe terasă, în funcție de vreme. 5 baruri sunt disponibile cu
o ofertă variată de băuturi răcoritoare și alcoolice.
Din facilitățile oferite de proprietate nu lipsesc cele spa, unde oaspeții se pot relaxa, la masaj, saună sau la baia cu
aburi. Cada cu hidromasaj și baia turcească întregesc oferta variată de servicii pe care le propune centrul spa. În cadrul
proprietatății există 3 piscine în aer liber pentru cei care doresc să se relaxeze și să se bronzeze.
Pentru cei dornici de socializare, echipa de animatori pregătește zilnic momente de distracție în grup sau concursuri cu
premii.
Activitățile sportive sunt o altă opțiune de petrecere a timpului liber. O sală de fitness cu echipamente necesare pentru
o gamă variată de exerciții fizice este la dispoziția celor interesați.
Proprietatea este o alegere potrivită pentru familiile cu copii. Cei mici se pot distra în aer liber la piscina pentru copii
sau în locul de joacă special amenajat.
Dreams Vacation dispune de plajă privată cu nisip. Pe plajă există șezlonguri și umbrele de plajă gratuite.
Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul Internaţional Sharm el-Sheikh, situat la o distanță de 13 km. La cerere
proprietatea organizează transfer la/de la aeroport contra cost.
Cele mai apropiate atracții de Dreams Vacation sunt: Fares Sea Food Restaurant - 2,2 km, The Heavenly Cathedral 2,2 km, Alf Leila Wa Leila - 2,3 km.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (26.09.2022 11:42)

