Baron Palace Sahl
Hasheesh
Hurghada, Egypt

Descriere Baron Palace Sahl Hasheesh 5*, Hurghada, Egypt
Descriere hotel
Baron Palace 5* este situat în inima stațiunii Sahl Hasheesh, resortul are o suprafață de 100.000 mp pe coasta Mării
Roșii și oferă posibilitatea de a practica activități precum diving și snorkeling. Hotelul este înconjurat de grădini
luxuriante, iar plaja cu nisip fin are o lungime de 600 m. În ceea ce privește arhitectura, resortul a fost construit în stilul
clasic mediteraneean, dar și cu influențe arabe.

Principalele puncte de atracție
Hotel pe malul mării
Centru de diving și sporturi nautice
Diversitate culinară
Zone Adults Only
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
Premium All Inclusive:
Mic dejun, prânz şi cină – la restaurantul principal, tip bufet;
Minibar alimentat zilnic cu 6 doze de băuturi răcoritoare, 2 sticle de apă plată, 1 sticlă de apă minerală, 2 sticle de bere;
Prânz la restaurantul a la carte „Infinity” în intervalul 12:00-17:00;
Cină la restaurantele a la carte cu rezervare în prealabil: „Ying & Yang” – specific asiatic, „Egyptian” – cu specific local,
„Bella Vista” – specific italian, „Chillitos” – specific mexican, „Mikado” – specific japonez și Sushi Bar, „Infinity” –
specific pescăresc și barbeque;
Băuturi alcoolice și non alcoolice locale și de import (whisky, gin, votca, rom, Campari, Martini) – Palace Lobby Lounge
24h;
Locatia
Hotelul este localizat direct pe plajă, la o distanţă de 17 km de aeroportul internaţional din Hurghada şi la 20 km de
centrul oraşului.

Soare si mare
600 m de plajă proprie, cu nisip; 3.470 mp piscina principală cu efecte infinity, 165 mp piscină Cascade, 110 mp
piscină ”Relaxation Meditation”, 780 mp piscine „Honeymoon”, 400 mp piscine pentru copii cu tobogane, 100 mp
jacuzzi; Umbrele, şezlonguri şi prosoape gratuite, atât la plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurantul principal – tip bufet; Restaurante a la carte: „Bella vista” cu specific italian, „Egyptian” cu specific local,
„Chillitos” cu specific mexican, „Ying & Yang” cu specific asiatic, „Mikado” cu specific japonez și Sushi Bar, „Infinity” cu
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specific pescăresc și barbeque; restaurant la piscină ”Infinity”; Baruri: „Infinity Pool Bar & Lounge”, „La Salsa Latino
Bar & Club”, „Palace Lobby Lounge”, „Bella Vista Italian Lounge”, „The Niche Bar”, „Teens Bar”, „The Baron Club
Lounge”.

Sport și relaxare
Centru Wellness & Spa: 2.300 mp (baie turcească, saună, cameră cu aburi, dușuri specifice – tropical, rece, jet; piscină
exterioară, piscină interioară, 4 camere de masaje pentru cupluri, 12 camere pentru masaj individual, tratamente
faciale și corporale, Health Club, Adam & Eve suite de tratament pentru cupluri, suite Honeymooners cu saună, baie de
aburi; salon de înfrumusețare, zonă de relaxare), sală de fitness, aerobic pe plajă, aqua gym, darts, tenis de masă,
biliard, boccia, lecții de dans, lecții de gătit, volei pe plajă, fotbal pe plajă, 3 terenuri de tenis, program de animație,
diving center, snorkeling, teren de golf cu 18 găuri în apropiere de hotel.

Facilități pentru copii
Baron Kids Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-17 ani): 1.600 mp spațiu de joacă, 400 mp piscine (încălzite pe
durata sezonului de iarnă, tobogane), spațiu de joacă pe plajă, spațiu de joacă în interior, cinema, bibliotecă, cameră
de jocuri video, meniu pentru copii; Baby Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 1-3 ani): baby sitter (la cerere),
pătuț, biberoane și spațiu de încălzire pentru biberoane – la cerere;

Facilități gratuite
Acces la internet Wi-Fi în zonele comune, sală de fitness, Centru Spa & Wellness (sauna, baie de aburi, jacuzzi, Vitamin
Bar, piscina exterioară, zone de relaxare, 20 minute masaj pentru gât și umeri – o dată pe sejur, baie turcească – o
dată pe săptămână), program de animație, lecții de dans, lecții de gătit, volei pe plajă, fotbal pe plajă, aerobic pe plajă,
polo pe apă, aqua gym, boccia, tenis de masă, biliard în intervalul orar 19:00-01:00, teren de tenis în intervalul orar
10:30-17:00, kayak sau pedalo – o dată pe săptămână.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa: 2.300 mp (baie turcească, saună, cameră cu aburi, dușuri specifice – tropical, rece, jet; piscină
exterioară, piscină interioară, 4 camere de masaje pentru cupluri, 12 camere pentru masaj individual, tratamente
faciale și corporale, Health Club, Adam & Eve suite de tratament pentru cupluri, suite Honeymooners cu saună, baie de
aburi; salon de înfrumusețare, zonă de relaxare), servicii medicale, magazine, sală de evenimente, diving center,
sporturi nautice, excursii.

Bine de stiut
Dress code obligatoriu în restaurante: domnii trebuie să poarte pantaloni lungi.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de următoarele tipuri de camere:
Camere Superior Classic (cca. 45 mp cu pat dublu sau paturi twin, zonă de relaxare, balcon),
Camere Superior cu vedere la mare (cca. 45 mp cu pat dublu sau paturi twin, zonă de relaxare, balcon),
Camere Baron Club Deluxe cu vedere la mare (cca. 45 mp cu pat dublu sau paturi twin, zonă de relaxar
e, balcon, acces la serviciile Baron Club Lounge),
Camere Familiale cu vedere la mare (cca. 52 mp, camere situate la parter cu dormitor principal – pat
matrimonial, uși glisante către zona cu paturi twin sau canapea extensibilă, zonă de relaxare, terasă),
Suite Swim Up (cca. 52 mp, camere Adults Only, dormitor cu pat dublu, zonă de relaxare, terasă, piscină
privată)
Suite Presidential Swim Up (cca. 145 mp, camere Adults Only, două dormitoare cu pat dublu și paturi twin
, zonă de luat masa, zonă de relaxare, terasă, piscină privată)
Suite Panorama cu vedere la mare (cca. 85 mp, dormitor cu pat dublu, zonă de relaxare, zonă de luat
masa, balcon)
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Suite Ambassador cu vedere la mare (cca. 125 mp, două dormitoare cu pat dublu și paturi twin, living cu
zonă de luat masa, zonă de relaxare cu bar, birou, balcon)
Suite Royal (cca. 290 mp, dormitor principal, zonă de relaxare, Lounge, zonă de luat masa, terasă, piscină priv
ată)
Suite Grand Royal(cca. 380 mp, două dormitoare cu pat dublu și paturi twin, zonă de luat masa, zonă de
relaxare, Lounge, birou, terasă, piscină privată)

Dotări camere: baie cu cadă/ duş, uscător de păr, telefon în baie, cântar, produse de igienă, seif, aer condiționat, TV,
minibar alimentat zilnic, facilități pentru ceai/ cafea, masă și fier de călcat (la cerere), balcon/ terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1525Plecare: (CLJ) 09.09.2022 11:00:00 - (HRG) 09.09.2022 13:30:00
Intoarcere: (HRG) 16.09.2022 23:30:00 - (CLJ) 17.09.2022 04:00:00
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