CONTINENTAL HOTEL
HURGHADA EGIPT
Hurghada
Acces direct la plaja

Descriere CONTINENTAL HOTEL HURGHADA EGIPT 5*, Hurghada
Descriere-Situat în Hurghada, pe coasta vestică a Mării Roşii, Continental Hotel Hurghada se bucură
de vreme însorită pe tot parcursul anului. Complexul este amplasat în mijlocul unor grădini superbe de
13,5 ha, pe o plajă cu nisip impecabilă şi include un port de agrement privat. Complexul se află aproape de
centrul stațiunii Hurghada și permite oaspeților să se bucure de o atmosferă liniștită și relaxantă.
Renovat:2017
Localizare-Continental Hotel Hurghada este situat pe tarmul vestic al Marii Rosii, aproape de centrul
statiunii Hurghada, la 10 minute de mers cu masina de Aeroportul International Hurghada si de districtul
Sakkala.
El Fareek Yousef Affify St PO Box 36 Hurghada, Egypt 8451
Cât de departe este cea mai apropiată plajă?-Acest hotel este situat direct pe plaja.
Pe plaja: umbrele, sezlonguri, saltele, prosoape de plaja - gratuit.
La piscina: umbrele, sezlonguri, saltele - gratuit.
Aquapark:
Bar piscina-DA

Bauturi program iarna 10:00 - 17:00
Bauturi program vara 10:00 - 15:00
Pranz A la carte (contra cost) 12:00 - 17:00
Snack Menu (All Inclusive) 15:00 - 17:00
BeachBar:DA
Bauturi program iarna-10:00 - 17:00
Bauturi program vara -10:00 - 18:00
Inghetata 15:00 - 17:00
Pranz(contra cost) 14:00 - 17:00
Camere-Hotelul Continental Hotel Hurghada este format din cladirea principala, cu 4 etaje, si 6 vile, cu
un etaj, si dispune de 252 camere
- Classic Garden View (max. 2+1 pers., 48 m2);
- Classic Partial Sea View (max. 2+1 pers., 48 m2);
- Classic Sea View (max. 2+1 pers., 48 m2);
- Deluxe Sea View (vedere partiala la mare, mx. 2+1 pers., 47 m2);
- Family Partial Sea View (max. 2+2 pers., 50 m2); - Junior Suite Sea View (max. 2+1 pers., 50 m2);
-Terrace Suite Sea View (dormitor cu usa, living, minibucatarie, max. 2+1 pers., 136 m2);
-Deluxe Suite Sea View (dormitor cu usa, living, minibucatarie, max. 2+1 pers., 165 m2);
-Villa 4 Rooms;
-Villa 3 Suites.
Sunt disponibile 2 camere pentru persoane cu dizabilitati, camere pentru nefumatori si interconectate.

Dotari camere: aer condiţionat individual, seif, tv satelit, minibar, aparat pentru pregătit ceai, adaptoare
electrice, telefon direct cu căsuţă vocală, baie cu cadă, halat, bideu, uscător de păr.
Dotari si servicii:ecepţie deschisă nonstop, bancomat, schimb valutar, cameră de bagaje, serviciu de
concierge, birou de turism, serviciu de vanzare bilete, internet prin cablu contra cost, aer condiţionat,
incalzire, transfer la aeroport contra cost, salon TV, zonă pentru fumători, magazine, încălzire, închirieri
auto, serviciu de transfer, lift, magazin de suveniruri/cadouri, suită nupţială, facilităţi VIP în cameră,
camere de familie, salon de frumuseţe, salon de frumuseţe, facilităţi pentru persoane cu mobilitate redusă,
ziare, bar, meniuri cu diete speciale la cerere, room service, pranz la pachet, snack bar, restaurant, mic
dejun în cameră, cafenea, zonă de picnic, bar la piscină, parcare gratuita fara rezervare, terasă la soare,
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grădină, zonă de plajă privată cu acces direct, babysitting/servicii pentru copii, cărți, DVD-uri, muzică
pentru copii, echipament de joacă pentru exterior, club pentru copii, teren de joacă pentru copii, spa și
centru de wellness, masaj, sauna, solar, sală de fitness, baie turcească/baie de aburi, cadă cu
hidromasaj/jacuzzi, cameră de aburi, umbrele de plajă, sezlonguri, piscină în aer liber, teren de tenis,
aerobic, echipament de tenis, darts, tenis de masă, caiac, scufundări, snorkelling, muzica live, happy hour,
curs de gătit, seri cu cină tematică, divertisment de seară, animatori, bilete la atracții sau spectacole,
menaj zilnic, presă pentru călcat pantaloni, curăţătorie chimică, spălătorie, serviciu de călcat, fax/copiator,
centru de afaceri, săli de conferinte şi petreceri.
Relaxare si sport:
Gratuit: Aerobic,Aqua Aerobic, Volei pe plaja,Sala fitness,Darts,(bauturi, contra cost),Program de
divertisment,Muzica live
Contra cost: Sauna,Masaj,Baie cu aburi,Baie turceasca,, 3 terenuri de tenis,Închiriere rachete de
tenis,Tenis de masa,Squash, Biliard,Canoe,Banana,Catamaran,ski,Windsurfing,Centru diving
Regim de masă-ALL INCLUSIVE
Facilități pentru copii- În grădina de la Continental Hotel Hurghada există un loc de joacă pentru copii
special amenajat. Pentru orele toride cei mici pot opta pentru clubul amenajat la interior, unde există jocuri
și programe de animație. Copiii au la dispoziție cărți și DVD-uri. Pentru cei mai mici Continental Hotel
Hurghada oferă servicii de babysitting.
Restaurant-La Continental Hotel Hurghada oaspeții au la dispoziție 5 restaurante unde pot savura
mâncăruri delicioase, în stil bufet sau à la carte. Preparate din bucătăria locală, internațională și italiană
așteaptă să fie degustate în fiecare zi la micul dejun, prânz și cină. Masa poate fi servită atât în interior, cît
si în aer liber, pe terasă, în funcție de vreme. Oaspeţii pot avea diverse băuturi răcoritoare sau alcoolice la
bar. De asemenea , în cadrul proprietății, există cafenea și snack bar ideale pentru o gustare rapidă.
Continental Hotel Hurghada pune la dispoziție meniuri pentru diete speciale și o zonă de picnic.
Program restaurant:
Palm's Brasserie: Mic dejun 7:00-10:00, Pranz 13:00-15:00, Cina 18:30-22:00
Al Dente Restaurant:Iarna 18:30 - 21:00 ;Vara 19:00 - 22:00
Dabke Restaurant-Program 13:00 - 22:00
La Terrace Bar & Grill-Program 19:00-22:00
Captain Bar-Program 24h
Alte info:
-Recepția deschisă 24 de ore din zona de primire oferă flexibilitate la sosire și plecare.
-Platile se pot face cu cardurile: Visa, MasterCard, American Express
-Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.
-Nu se accepta animale de companie.
De ce sa alegem o vacanta in Hurgada:
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.
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.
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