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Sunrise Holidays Resort
Położenie
Bezpośrednie sąsiedztwo plaży umożliwiające korzystanie ze słońca i kąpieli morskich z opcją nurkowania
Lokalizacja w pobliżu centrum Hurghady
Gustownie urządzone, komfortowe pokoje
Szeroka oferta sportów wodnych oraz aktywnego wypoczynku
Hotel doceniany przez gości za wysoki standard usług

Lokalizacja Hotelu
w Hurghadzie, przy plaży, ok. 3 km od lotniska, ok. 500 m od głównej ulicy, ok. 500 m od centrum handlowego, ok. 500 m od
centrum rozrywki.

Wyposażenie Hotelu
restauracje: 4, windy, room service (płatny), pralnia/czyszczenie chemiczne (płatne), internet (płatny), recepcja, sklep z
pamiątkami, taras słoneczny, parking, ogród, mini market, wymiana walut, fryzjer, skrzynka pocztowa, grill, bankomat, pasaż
handlowy, bank, opieka lekarska (płatna), pokoje dla niepalących, pokoje łączone, centrum konferencyjne, brak udogodnień dla
osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Basen
basen odkryty, leżaki i parasole bezpłatne,

Pokoje
klimatyzacja centralnie sterowana, telewizja satelitarna, sejf, lodówka, telefon, suszarka do włosów, łazienka z wanną.

STANDARD: pokoje dla max. 3 osób dorosłych (możliwość dopłaty do widoku na morze).

Plaża
prywatna, piaszczysta, przy hotelu, bar service, zagospodarowana, parasole, leżaki,

Sport I Fitness
wodny aerobik, nauka nurkowania (płatna), tenis stołowy, masaże (płatne), jacuzzi (płatne), aerobik, SPA (płatne), sauna
(płatna), rzutki, bilard (płatny), boule, waterpolo, siłownia, łaźnia parowa (płatna), zabiegi lecznicze (płatne), salon urody.

Sport Na Plaży
nurkowanie (płatne), siatkówka, windsurfing (płatny), sporty wodne (płatne).

Rozrywka
dyskoteka, program artystyczny.

Wyżywienie
pakiet All Inclusive,
Dopłaty do kolacji w dniach 24/12 i 31/12 są obowiązkowe!

All Inclusive Zawiera
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śniadanie (7.00 - 10.30), lunch (12.30 - 14.30) i obiadokolację (18.30 - 22.00) w formie bufetu w restauracji głównej; napoje
bezalkoholowe (10.00 - 24.00) i lokalne alkohole (11.00 - 24.00) w wybranych barach; przekąski w barach przy basenie i na
plaży (12.00 - 17.00); lody (12.00 - 17.00); podwieczorek (15.00 - 17.00) i późna przekąska w lobby barze (23.30 - 1.00); raz na
pobyt kolacja w restauracji śródziemnomorskiej (18.30 - 22.00 konieczna wcześniejsza rezerwacja); mini bar codziennie
uzupełniany wodą.
Płatne: fajka wodna, soki ze świeżych owoców, dyskoteka po godz. 24.00; oświetlenie kortu tenisowego.

Informacje Dodatkowe
Zakaz wnoszenia do pokoju ręczników plażowych.
Przy basenie i na plaży niedozwolone stroje topless.
Stroje plażowe niewskazane podczas posiłków oraz w strefie lobby i przy recepcji.
Korzystanie z salonu Spa po wcześniejszej rezerwacji (wstęp dla osób powyżej 16 roku życia).
Hotel tylko dla osób powyżej 16 roku życia.

Oferta:
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