Pickalbatros Citadel
Hurghada, Egipt

Descriere Pickalbatros Citadel 5*, Hurghada, Egipt
Descriere hotel
Albatros Citadel este un hotel nou, din categoria VIP, construit într-o manieră exclusivistă de lux, oferind o vedere
spectaculoasă asupra Mării Roşii. Aici oaspeţii pot petrece un sejur de neuitat relaxându-se pe plajă, la piscină, în
excursii pe mare sau practicând sporturi nautice.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi
Centru Wellness & Spa
Centru de diving

Regim de masă
All Inclusive
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale, în intervalul orar 10:00-02:00
-Restaurant principal “Citadel”: cina se poate servi în intervalul orar 18:00-00:00
-Acces internet Wi-Fi gratuit (în spaţiile comune ale hotelului), aerobic, aqua aerobic, gimnastică, boccia, polo pe apă,
tenis de masă, teren de tenis, fotbal, darts, disco (băuturi contra cost), volei pe plajă, tenis pe plajă, program de
animaţii, show-uri, muzică live

Locatia
Hotelul este poziţionat direct pe plajă, la o distanţă de 19 km de aeroportul din Hurghada şi la 22 km de centrul
oraşului.

Soare si mare
1,6 km de plajă proprie, cu nisip şi pietricele; 3 lagune artificiale; recif de corali; 3 piscine exterioare pentru adulţi,
piscină pentru copii, 6 jacuzzi în aer liber. Port propriu. Umbrele, şezlonguri, saltele, prosoape gratuite, atât la plajă cât
şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal - “The Citadel”; 4 restaurante á la carte, cu specific: internaţional - “Harbour Inn”, italian - “La
Goldola”, brazilian - “El Gaucho”, asiatic; “Cafe Mozart”; Lobby Bar, Columbus Bar & Terrace, 3 Beach Bars, Infinity
Pool Bar, Palm Pool Bar, Shisha Corner.

Sport și relaxare

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.01.2022 09:37)

Aerobic, aqua aerobic, gimnastică, boccia, polo pe apă, tenis de masă, teren de tenis, fotbal, darts, volei pe plajă, tenis
pe plajă, diving center.

Facilități pentru copii
Mini Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani), 2 spaţii de joacă, scaune şi meniu în restaurant, piscină,
pătuţ (la cerere, gratuit), baby-sitter (la cerere, contra cost).

Facilități gratuite
Aerobic, aqua aerobic, gimnastică, boccia, polo pe apă, tenis de masă, teren de tenis, fotbal, darts, disco (băuturi
contra cost), volei pe plajă, tenis pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, saună, masaj, baie turcească, hammam, baie cu aburi, jacuzzi, salon de înfrumuseţare, coafor,
PlayStation, jocuri electronice, biliard, diving center, închirieri echipament pentru tenis şi nocturnă teren, hidrobiciclete,
canoe, banana, water center, sporturi nautice.

Bine de stiut
-exista posibilitatea de a adauga supliment pentru intrare la aqua parkul de la Jungle Aqua Park pentru adulti si copiii
cu varsta cuprinsa intre 2-14 ani; pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0-2 ani accesul este gratuit
-tariful include: acces aqua park, transfer si concept All Inclusive
Lobby Bar 24 H: după ora 02:00 băuturile sunt contra cost.

Facilități si dotari camere
Hotelul este format dintr-o clădire principală cu 2 etaje şi clădiri anexe, având în total 514 camere, împărţite astfel:
384 standard rooms (cca. 57-64 mp), 100 deluxe rooms (cca. 70 mp), 3 junior suites (cca. 90-123 mp),
10 ambassador suites (cca. 117-134 mp)
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, acces internet Wi-Fi (contra cost), mini-bar,
facilităţi ceai/cafea, seif, aer condiţionat individual, balcon/terasă (la unele camere); curăţenie se face zilnic.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1585
Plecare: (TGM) 03.06.2022 16:30:00 - (HRG) 03.06.2022 19:00:00
Intoarcere: (HRG) 10.06.2022 11:00:00 - (TGM) 10.06.2022 15:30:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (20.01.2022 09:37)

