Stella Di Mare Gardens
Resort and Spa- Makadi
Bay
Hurghada, Egypt

Descriere Stella Di Mare Gardens Resort and Spa- Makadi Bay 4*, Hurghada,
Egypt
Stella di Mare Gardens Resort & Spa Makadi este situat la 27 km de aeroport, la 35 km de centrul orasului Hurghada, in
golful Makadi Bay, pe malul marii. Construit in anul 2011.
Facilitati
Facilitati generale: 3 restaurante, 5 baruri, 6 piscine (2 cu incalzire in perioada de iarna), 2 tobogane, 1 sala de
conferinte, comanda taxi, spalatorie (contra cost), autobuz pana la plaja, medic la solicitare, magazine, parcare
(gratuit).
Relaxare si sport:
Gratuit: aerobic, aqua aerobic, sala de fitness, darts, volei pe plaja, tenis de masa, minifotbal, discoteca (bauturile
contra cost).
Contra cost: sauna, baie cu aburi, baie turceasca, minigolf, diving, teren de tenis, inchiriere echipament de tenis,
nocturna terenului de tenis, catamaran, jacuzzi, masaj, biliard, banana, windsurfing, kitesurfig.
Pentru copii: 2 piscine (1 cu incalzire in perioada de iarna), loc dedicat in restaurant, loc de joaca, miniclub.
Plaja: Nisip-pietre. Corali. Ponton. Se recomanda incaltaminte speciala. Se ofera transfer gratuit pana la plaja. La
piscina si pe plaja: umbrele, sezlonguri, saltele - gratuit. Prosoape de plaja - gratuit.
Camere
Hotelul Stella di Mare Resort & Spa 5* are o cladire principala (doar receptie)l si un complex de cladiri cu 3 nivele.
In total sunt disponibile 721 de camere:
- standard room (vedere la gradina sau pisicna, 35 mp);
- family room (vedere la gradina sau pisicna, 2 dormitoare, 92 mp).
Sunt disponibile camere interconectate.
Camerele beneficiaza de baie cu cada sau dus, foehn, aer conditionat individual, telefon, televizor, minibar (contra
cost), set pentru ceai/cafea, seif (in camera, gratuit), balcon sau terasa, pardoseala: gresie, curatenie in camera zilnic, schimbarea lenjeriei - de 3 ori/saptamana.
Servicii masa
All inclusive

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.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (02.12.2022 04:01)

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.Legenda 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.
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!Rezerva prin
BreezeVoyage.ro la cele mai avantajoase tarife.Fara taxe.Fara comisioane. Rezervare este
gratuita pentru dvs.
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 cateva minute ar trebui sa primiti confirmarea.In cazul in care nu gasiti confirmarea in email va
rugam sa verificati si in spam.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (02.12.2022 04:01)

