Hurghada, Egipt

Descriere 4*, Hurghada, Egipt
Descriere hotel
AMC Royal Resort este un hotel de patru stele localizat în stațiunea Hurghada, într-o zonă renumită pentru kitesurfing
și windsurfing. Resortul beneficiază atat de facilități pentru familiile cu copii cat și pentru cei care sunt în căutarea unui
sejur mai activ.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi în lobby
Mini Aqua Park
Diversitate culinară
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Cină în restaurantul a la carte italian, o dată pe sejur cu rezervare în prealabil
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale
Mini-bar alimentat cu apă și băuturi răcoritoare
Acces internet Wi-Fi în lobby, sală de fitness, tenis de masă, darts, boccia, muzică live, program de animație

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 11 km de centrul orașului Hurghada și la 17 km de Aeroportul din Hurghada.

Soare si mare
Plajă proprie cu nisip, ponton; Mini Aqua Park; Piscină exterioară, piscină pentru copii;
Șezlonguri, saltele, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal tip bufet „Blue Lagoon”, Palm Island” Beach Snack Restaurant;
Restaurante a la carte: „Cesar” pescăresc, „Teppanyaki” japonez, italian;
Baruri: „Sphinx” Lobby Bar, „ „Daiquiri” Bar, „Shots Fun” Pub, Shisha Corner, „Crescendo” Disco.

Sport și relaxare

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 23:21)

Sală de fitness, saună, baie cu aburi, masaje, biliard, tenis de masă, darts, boccia, muzică live, program de animație,
sporturi nautice: hidrobicicletă, banana, windsurf, diving, snokeling.

Facilități pentru copii
Kids Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), spațiu de joacă, piscină, program de animație, meniu și
scaune înalte în restaurant, pătuț, babysitter (contra cost).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi în lobby, sală de fitness, tenis de masă, darts, boccia, muzică live, program de animație.

Facilități contra cost
Saună, baie cu aburi, masaje, biliard, sală de conferințe, servicii de spălătorie, servicii medicale, închiriere mașini,
magazine, sporturi nautice: hidrobicicletă, banana, windsurf, diving, snokeling.

Bine de stiut
Hotelul dispune de camere pentru persoanele cu dizabilități.
Sunt disponibile camere interconectate.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 394 camere, distribuite astfel:
Camere Standard;
Camere Familiale;
Suite Junior.
Paturile pot fi duble sau de tip twin, iar cele suplimentare single sau canapele extensibile.
Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, produse cosmetice, aer condiționat, seif, mini-bar, TV, telefon,
facilități ceai / cafea, camere fumători / nefumători, balcon / terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1525Plecare: (CLJ) 03.06.2022 10:00:00 - (HRG) 03.06.2022 13:30:00
Intoarcere: (HRG) 10.06.2022 23:30:00 - (CLJ) 11.06.2022 04:00:00
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