Le Pacha Hotel
Hurghada, Egypt

Descriere Le Pacha Hotel 3*, Hurghada, Egypt
Descriere hotel
Le Pacha Resort a fost deschis în anul 1997 şi se întinde pe o suprafaţă de 11.000 mp, pe malul Mării Roşii.

Principalele puncte de atracție
Hotel amplasat direct pe plajă, în centrul oraşului Hurghada
Aqua center
Diving center

Regim de masă
All Inclusive
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Lobby Bar: băuturi alcoolice şi non-alcoolice gratuite 24 H
-Pool Bar şi Beach Bar deschise în intervalul orar 10:00-17:00
-Aqua gym, tenis de masă, darts, volei, polo pe apă, streching pe plajă, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri,
muzică live

Locatia
Hotelul este amplasat direct pe plajă, în centrul Sakkala al oraşului Hurghada, la o distanţă de 7 km de aeroport;
acesta este poziţionat într-o zona bogată în baruri, restaurante şi magazine.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip; piscină exterioară- 1.585 mp, piscină pentru copii, piscină cu 4 tobogane. Umbrele, şezlonguri şi
prosoape gratuite, atât la plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet-“Alaa El Dein”, restaurante á la carte cu specific italian-“Casa Rustica” şi chinezesc“China Town”, Lobby Bar, Pool Bar, Beach Bar, Disco Caligula.

Sport și relaxare
Aqua gym, tenis de masă, darts, volei, polo pe apă, streching pe plajă, volei pe plajă, centru de diving, aqua center,
banana boat, windsurfing, ski nautic, snorkeling, excursii pentru pescuit.

Facilități pentru copii

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (19.01.2022 00:57)

Mini Club, program de animaţii, show-uri, spaţiu de joacă, lucru manual, piscină, tobogane acvatice, amfiteatru, jocuri
pe plajă, pătuț (la cerere), baby-sitter (la cerere, contra cost).

Facilități gratuite
Aqua gym, tenis de masă, darts, volei, polo pe apă, streching pe plajă, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri,
muzică live.

Facilități contra cost
Salon de înfrumuseţare, sală de conferinţe, internet café, spălătorie, magazine, centru de diving, aqua center, banana
boat, windsurfing, ski nautic, snorkeling, excursii pentru pescuit.

Bine de stiut
Clienţii care aleg să înlocuiască prânzul sau cina tip bufet cu o masă într-unul dintre restaurantele á la carte,
beneficiază de un discount de 25%.

Facilități si dotari camere
Hotelul, format din clădirea principală şi 10 vile, dispune de un total de 258 de camere, împărţite astfel: camerele
standard (cca. 24-30 mp), suite junior, camere family.
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, mini-bar, seif, aer condiţionat,
balcon/terasă (la unele camere).

Informatii camera curenta: Copil 2-7 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1585
Plecare: (TGM) 15.07.2022 16:30:00 - (HRG) 15.07.2022 19:00:00
Intoarcere: (HRG) 22.07.2022 11:00:00 - (TGM) 22.07.2022 15:30:00
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