Tia Heights Makadi Bay
Makadi Bay, Egipt

Descriere Tia Heights Makadi Bay 5*, Makadi Bay, Egipt
Descriere hotel
Tia Heights face parte din categoria hotelurilor de cinci stele. Hotelul beneficiază de 560 m de plajă perlată care se
îmbină perfect cu marea albastră. Reciful de corali ofertă oaspeților o experiență unică și un sejur de neuitat.
Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi în lobby
Diversitate culinară
Aqua Park
Centru diving
Recomandat pentru un sejur activ
Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Cină în restaurantele a la carte, de trei ori pe sejur cu rezervare în prealabil
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale
Program de divertisment și muzică live
Serviciu medical
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 25 km de centrul orașului Hurghada și de Aeroportul Internațional din Hurghada.
Soare si mare
Plajă proprie cu nisip fin;
Piscină principală adulți și piscină pentru copii;
Șezlonguri, saltele, umbrele și prosoape atât la plajă, cât și la piscină.
Restaurante si baruri
Restaurant principal „Aladdin” tip bufet;
Restaurante a la carte cu specific: Italian Restaurant, „Elsayyad Fish”;
Baruri: „Dockers Pub & Disco” Bar, „Seagull” Bar.
Sport și relaxare
Centru SPA, saună, masaj, salon de înfrumusețare, coafor, sală de fitness, biliard, teren de tenis, teren de squash,
teren de fotbal, biliard, mini golf, program de animație, muzică live, centru de diving, jet ski, windsurfing, plimbări cu
cămila, magazine, internet-cafe, autocar până în oraș.
Facilități pentru copii
Kids Club (pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani)
Facilități și activități: pătuț pentru copii și scaun pentru copii în restaurant, spațiu de joacă, aqua park, mini disco,
cinema, piscina.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (04.10.2022 07:19)

Facilități gratuite
Sală de fitness, aerobic, teren de tenis, mini fotbal, volei pe plajă, darts, program de animație, muzică live, discotecă.
Facilități contra cost
Centru SPA, salon de înfrumusețare, închirieri rachete de tenis, mini golf, coafor, biliard, servicii de spălătorie, săli de
conferință, centru de diving, sporturi nautice, babysitter.
Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 474 camere, distribuite astfel:
Camere Beach – cca. 31 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Suite Superior – cca. 32 mp, dormitor cu pat dublu;
Suite Junior – cca. 35 mp, dormitor cu pat dublu, cu balcon sau terasă.
Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, produse de igienă, aer condiționat, seif (gratuit), mini-bar (contra
cost), TV, telefon, balcon/ terasă.

Informatii camera curenta: Copil 2-14 ani
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1525Plecare: (CLJ) 07.10.2022 11:00:00 - (HRG) 07.10.2022 13:30:00
Intoarcere: (HRG) 14.10.2022 14:30:00 - (CLJ) 14.10.2022 19:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (04.10.2022 07:19)

