Sunrise Crystal Bay
Hurghada
Hurghada, Egipt

Descriere Sunrise Crystal Bay Hurghada 5*, Hurghada, Egipt
Cu puțină planificare, chiar și o vacanță cu copii mici poate fi un succes și devine o experiență de neuitat pentru
întreaga familie.
Bucurați-vă de ospitalitatea Egiptului. Acest complex hotelier impresionează prin arhitectura sa modernă și grădinile
frumoase . Situat direct pe plaja de nisip cu propria lagună ,ofera o vacanta de vis pentru întreaga familie.
Locație: Frumosul hotel este situat direct pe plaja cu nisip fin. La aproximativ 20 km distanță, orașul Hurghada oferă
oaspeților săi nenumărate oportunități de divertisment și cumpărături. Aeroportul se află la aproximativ 15 km.
Deschiderea hotelului: 1994
Ultima renovare completă: 2006
Restaurante:
Restaurant "Elia Mediterranean Restaurant": Bucătărie: mediteraneană, à la carte, rezervare necesară, gratuit,
ianuarie - decembrie, zilnic 19:00 - 22:00
Restaurant "Restaurant indian Manohar": Bucătărie: indiană, à la carte, rezervare necesară, gratuit, ianuarie decembrie, zilnic 19:00 - 22:00
Restaurant "Poseidon Greek Restaurant": Bucătărie: greacă, internațională, à la carte, rezervare necesară, gratuit,
inclus în All Inclusive, ianuarie - decembrie, zilnic 19:00 - 22:00
Restaurant "Felucca Seafood Restaurant": Bucătărie: pește / fructe de mare, preparate la grătar, à la carte, rezervare
necesară, contra cost, ianuarie - decembrie, zilnic 19:00 - 22:00
Restaurantul principal "The Gallery": bucătărie: internațională, meniu pentru copii: gratuit, rezervare nu este necesară,
preparate vegetariene: gratuit, rezervare nu este necesară, bufet, rezervare nu este necesară, gratuit, ianuarie decembrie, zilnic 7: 00:00 - 10:00: 30:00, 13:00 - 15:00 și 19:00 - 22:00, aer condiționat, cu terasă, haine necesare
Restaurant „Dalila Egyptian Restaurant”: Bucătărie: orientală, regională, à la carte, gratuit, inclus în All Inclusive,
ianuarie - decembrie, zilnic 19:00 - 22:00, îmbrăcăminte adecvată
Baruri : 10
Barul din hol "Avenue Lobby Bar": ianuarie - decembrie, 24 de ore, gratuit
Pub "Illusion Pub & Disco": de la 18 ani, ianuarie - decembrie, 23:00 - 02:00, gratuit, All Inclusive
Champion Sports Bar: ianuarie - decembrie, 12:00 - 12:00, gratuit
Cafeneaua „Alf Lela Shisha Café”: ianuarie - decembrie, 12 am - miezul nopții, contra cost
Bar la piscină în aer liber „Sunrise Pool Bar”: ianuarie - decembrie, 10:00 - 17:00, gratuit
Lounge bar "Cocktail Bar & Lounge": ianuarie - decembrie, 18:00 - miezul nopții, contra cost
Bar pe plajă "Poseidon Beach Bar": ianuarie - decembrie, 10:00 - 18:00, gratuit, All Inclusive
Bar pe plajă "Oasis Beach Bar": de la 16 ani, ianuarie - decembrie, 10:00 - 18:00, gratuit
Snack Bar „Bulevardul (numai pentru adulți)”: contra cost
Lounge bar "Royal Club Lounge (numai pentru membri)": contra cost
Hotelul detine un total de 367 camere: 170 standard room, are o camera de lux, 6 Junior Suite si Presidential Suite.
Hotelul are 10 camere pentru fumatori. Camerele sunt dotate cu duş, uscator, mini-bar (contra cost), aer conditionat
TV-satelit, telefon, balcon sau terasa.
De asemenea, dispune de un centru SPA, sala de fitness, 3 piscine exterioare, tenis de masa, teren de tenis, biliard.
Laguna privata cu plaja de nisip, exista loc de acostare.
Umbrele, sezlonguri, saltele, prosoape de plaja - gratuit. Piscina: umbrele, sezlonguri si saltele - gratuit. Hotelul: este
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amplasat la 9 km de aeroportul din Hurghada, la 12 km de centrul orasului, malul marii.
De ce sa alegem o vacanta in Hurgada:
Marea Roșie este destinația ideală de călătorie pentru cei care tânjesc după soare, nisip și mare și doresc să petreacă
o vacanță relaxantă pe plajă. 20 de kilometri de plajă, o gamă largă cu activități de agrement și soare pur - acestea
sunt doar trei dintre nenumăratele motive pentru a vă petrece vacanța în Hurghada.
Hurghada a fost odată un mic sat de pescari. Astăzi, este una dintre cele mai importante stațiuni turistice din Egipt și
oferă o poartă către site-uri incredibile de scufundări și snorkelling.
Situat pe partea de vest a rivierei Mării Roșii si inzestrat cu plaje pline de nisip auriu, orașul Hurghada a înflorit foarte
mult in ultimi ani,dintr-un oraș pescăresc pitoresc într-o stațiune litorală plină de viață, gazda pentru peste 3.000.000
de turiști anual. Sub apele calde ale Mării Roșii se află numeroasele recife de corali și epave scufundate pline de pești
tropicali, colorati și alte vieți marine care creează un mediu perfect pentru snorkelling, în special în jurul recifului
Sha’ab Abu Nuhas și El Ruine Quseir.
Safaga se află la aproximativ 60 de kilometri sud de Hurghada și este considerat cel mai vechi oraș port de pe Marea
Roșie. Safaga se caracterizează prin dunele de nisip negre. Se spune că nisipul negru al lui Safaga are și unele
proprietăți de vindecare. Se spune că apa de mare foarte sărată de aici este bună pentru piele.
Recomandare:Contactează-ne! Echipa noastră BREEZEVOYAGE este disponibilă în fiecare zi, pregătită să vă ajute cu
toate preocupările legate de cazare sau destinație pentru vacanța de vară perfectă! Vacanțele all inclusive de lux sunt
o alegere excelentă pentru turiștii care caută o evadare,o vacanta fără stres. Explorați câteva dintre oferte noastre
pentru vacanțele all inclusive de lux și rezervați-vă vacanta de vis cu BreezeVoyage. Imediat ce ati rezervat cazarea ne
apucam de impachetat frumos documentele in format PDF si le trimitem pe email,sa il aveti la indemana ori de cate ori
aveti nevoie.Ne miscam destul de repede,deci in cel mai scurt timp ar trebuii sa primiti confirmarea.In cazul in care nu
gasiti confirmarea in email va rugam sa verificati si in spam.
Rezerva prin BreezeVoyage.ro la cele mai avantajoase tarife.Fara taxe.Fara comisioane. Rezervare este
gratuita pentru dvs

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (29.11.2022 09:54)

