Sea Gull
Hurghada, Egipt

Descriere Sea Gull 4*, Hurghada, Egipt
Descriere hotel
Sea Gull Resort a fost deschis în anul 2001 şi este amplasat în inima oraşului Hurghada. Ultima renovare a avut loc în
anul 2005.

Principalele puncte de atracție
Amplasat în centrul oraşului Hurghada
Centru de diving
Centru Wellness & Spa

Regim de masă
All Inclusive
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Baăuturi alcoolice şi non-alcoolice locale 24 H
-Restaurant á la carte cu specific pescăresc: o cină/sejur gratuită, cu rezervare în prealabil
-Acces internet Wi-Fi gratuit (la Food Court, în intervalul orar 08:00-18:00), aerobic, aqua aerobic, fotbal de masă,
darts, tenis de masă, mini-fotbal, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live

Locatia
Hotelul este amplasat pe malul Mării Roşii, la o distanţă de 10 km de aeroportul din Hurghada, la 25 km de El Gouna şi
la 60 km de Safaga.

Soare si mare
2 plaje proprii, cu nisip; 5 piscine exterioare (două cu încălzire iarna), aqua park (încălzit pe timp de iarnă) cu 3
tobogane pentru adulți și 8 tobogane pentru copii. Umbrele, şezlonguri, saltele, prosoape de baie gratuite, atât la plajă
cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet - “Cleopatra”, “Nefertiti”, Food Court, restaurante á la carte cu specific pescăresc “Fisherman” şi chinezesc, Captain Nemo’s Pub, Dolphin Beach Bar, Oasis Beach Bar, Marc Anthony Pool Bar, Ramsis
Bar, Buddha Bar, Scooby Doo Pool Bar, Relax Pool Bar, King Tut Disco

Sport și relaxare
Aerobic, aqua aerobic, fotbal de masă, darts, tenis de masă, mini-fotbal, volei pe plajă, tenis, centru de diving,
windsurfing, banana, excursii de pescuit.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.05.2022 14:46)

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-11 ani; deschis 6 zile/săptămână, în intervalul orar 10:00-12:30 şi
15:00-16:30), 2 spaţii de joacă, program de animaţii, meniu şi scaune în restaurant, piscină, 3 piscine, mini-zoo, pătuţ
(la cerere, gratuit), baby-sitter (la cerere, contra cost).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi gratuit (la Food Court, în intervalul orar 08:00-18:00), aerobic, aqua aerobic, fotbal de masă, darts,
tenis de masă, mini-fotbal, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Acces internet Wi-Fi (în lobby), centru Wellness & Spa, saună, masaj, baie cu aburi, baie turcească, jacuzzi, salon de
înfrumuseţare, sală fitness, biliard, 2 săli pentru întâlniri şi conferinţe, internet café, 2 săli de cinema, magazine,
spălătorie, teren de tenis şi echipament, plimbări cu cămila, centru de diving, windsurfing, banana, excursii de pescuit.

Bine de stiut
Dress code: Light Casual.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 731 camere, împărţite astfel: 540 camere standard (cca. 20-35 mp), 84 camere
family (cca. 35 mp), 16 suite junior, 51 camere superior, 7 camere interconectate, 8 camere family deluxe,
18 camere superior front sea view (cca. 25 mp), 7 suite.
Dotări camere: baie proprie cu duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, mini-bar (băuturi contra cost), seif (la recepţie,
contra cost), curăţenie se face zilnic.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1597
Plecare: (OMR) 03.09.2022 15:00:00 - (HRG) 03.09.2022 17:30:00
Intoarcere: (HRG) 10.09.2022 09:30:00 - (OMR) 10.09.2022 14:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.05.2022 14:46)

