Sunrise Holidays
Hurghada, Egipt

Descriere Sunrise Holidays 5*, Hurghada, Egipt
Descriere hotel
Sunrise Holidays Resort a fost deschis în anul 1997 şi este amplasat pe malul Mării Roşii, într-o zona bogată în baruri,
restaurante şi magazine, fiind recomandat pentru iubitorii vacanţelor active. Ultima renovare a avut loc în anul 2005.

Principalele puncte de atracție
Centru de diving
Centru Wellness & Spa
Acces internet Wi-Fi

Regim de masă
All inclusive
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Lobby Bar: băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale 24 H
-Recepţie 24 H, centru Wellness & Spa, saună, masaj, baie cu aburi, baie turcească, tratamente faciale şi corporale,
squash, salon de înfrumuseţare, biliard, sală pentru întâlniri şi conferinţe, spălătorie, magazine, aqua center, centru de
diving, cursuri de scuba diving, plimbări cu cămila

Locatia
Hotelul este amplasat direct pe plajă, la o distanţă de 5 km de aeroportul din Hurghada şi la 500 m de centrul oraşului.

Soare si mare
Lagună proprie, cu nisip, recif de corali în apropiere; piscină exterioară - 300 mp, piscină pentru copii. Umbrele,
şezlonguri, saltele şi prosoape gratuite, atât la plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet - “El Sol”, “Arabian Nights”, “Aida”, restaurant á la carte “Mediterranean”, Lobby Bar 4th
Floor, Lobby Bar 5th Floor, Beach Bar, Pool Bar, Samba Bar, “Jungle” Disco Bar, Café Du Jour, Grand Café

Sport și relaxare
Sală de fitness, aerobic, aqua aerobic, tenis de masă, boccia, polo pe apă, volei pe plajă, darts, centru de diving,
cursuri de scuba diving, plimbări cu cămila.

Facilități pentru copii
Adults Only (16+)

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (21.01.2022 15:34)

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi, sală de fitness, aerobic, aqua aerobic, tenis de masă, boccia, polo pe apă, volei pe plajă, darts,
program de animaţii, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, saună, masaj, baie cu aburi, baie turcească, tratamente faciale şi corporale, squash, salon de
înfrumuseţare, biliard, sală pentru întâlniri şi conferinţe, spălătorie, magazine, aqua center, centru de diving, cursuri
scuba diving, plimbări cu cămila.

Bine de stiut
Restaurant á la carte: o cină/sejur gratuită, cu rezervare în prealabil.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 380 camere, împărţite astfel: 267 camere standard (cca. 28 mp), 30 camere deluxe
(cca. 38 mp), 21 junior sutes (cca. 48 mp), 1 master suite (cca. 57 mp), 28 superior double rooms (cca. 38 mp),
33 superior double deluxe rooms (cca. 38 mp), family suite sea view (cca. 63 mp).
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, mini-bar, seif, aer condiţionat,
balcon/terasă; curăţenie se face zilnic.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1541
Plecare: (BAY) 10.06.2022 16:20:00 - (HRG) 10.06.2022 18:50:00
Intoarcere: (HRG) 17.06.2022 10:50:00 - (BAY) 17.06.2022 15:20:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (21.01.2022 15:34)

