SERENITY FUN CITY
HOTEL
Makadi Bay, Egipt

Descriere SERENITY FUN CITY HOTEL 5*, Makadi Bay, Egipt
Descriere hotel
Serenity Fun City Resort 5 * se află în Golful Makadi din Hurghada, la o distanţă de 8 minute de plaja Mării Roşii oferind
turiştilor un sejur activ de neuitat. Acest resort este apreciat în primul rând pentru uimitorul său parc tematic Aqua
Park & Luna Park, unde atât adulţii cât şi familiile cu copii vor petrece o vacanţă de excepţie.
Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi gratuit
Centru Wellness & Spa
Aqua Park & Luna Park
Regim de masă
All Inclusive:
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanţă de 25 km de Aeroportul din Hurghada şi la16 km de Senzo Mall, la 4 km de Makadi
Bay Water World, la 6km de Mini Egypt, la 16km faţă de Parcul Acvatic Jungle şi de Sand City Hurghada.

Soare si mare
Plajă comună cu hotelul partener - cu nisip şi recif de corali, ponton
2 piscine adulţi şi 1 piscină pentru copii
Umbrele şi şezlonguri gratuite atât la plajă cât şi la piscină
Aqua Park-ul include piscine tematice: Crazy River, Wave Pool, Aqua Disco, Splash Pools şi tobogane tematice
: Octopus four Slides, Cobra Slide, Two Rabbit Slides, Mini Rainbow Slide, Jump Slide, Elephant Slide, Penguin Shower,
Dolphin, Aqua Kids Pool
Restaurante si baruri
Restaurant principal - tip bufet
Food Court - în perimetrul Aqua Park-ului se pot servi - snack-uri, sandwich-uri, pizza, băuturi locale alcoolice şi nonalcoolice

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 17:13)

Resortul detine 5 restaurante á la Carte cu specific internaţional: Al Dente (italian), Andalucia (oriental), Sayonara
(asiatic), Shamandoura - Pool Bar & Restaurant, Salut - Lobby Bar, Bristol- English Pub
Sport şi relaxare:
Acces internet Wi-Fi, Centru Wellness & Spa, tenis, tenis de masă, darts, fitness, volei pe plajă, aerobic, show-uri
zilnice şi muzică live, scufundări, snorkelling, biliard, jocuri video, cinema 6D, discotecă în incinta hotelului partener
Serenity Makadi Beach (23 pm-02am)
Sport și relaxare
Acces internet Wi-Fi, Centru Wellness & Spa, tenis, tenis de masă, darts,fitness, volei pe plajă, aerobic, show-uri zilnice
şi muzică live, scufundări, snorkelling, biliard, jocuri video, Cinema 6D, discotecă în incinta hotelului partener Serenity
Makadi Beach (23 pm-02am)

Facilități pentru copii
Kids Club 5-12 ani; spatiu de joacă
Kids corner - bufet adecvat copiilor şi scaune înalte pentru copii
Patuţ - la cerere
Mini Disco - în fiecare seară
Aqua Park-ul include piscine tematice: Crazy River, Wave Pool, Aqua Disco, Splash Pools şi tobogane tematice: Octopus
four Slides, Cobra Slide, Two Rabbit Slides, Mini Rainbow Slide, Jump Slide, Elephant Slide, Penguin Shower, Dolphin,
Aqua Kids Pool
Luna Park destinat copiilor: Trenul colorat Luna, Moara Nebună, Caruselul, Roțile cu baloane și Minicorabia Pirat toate jocurile sunt contra cost

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi, tenis, tenis de masă, darts, fitness, volei pe plajă, aerobic, show-uri zilnice şi muzică live, seri cu
cină tematică, club pentru copii

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, scufundări, snorkelling, echipament de tenis, biliard, jocuri video, coafor, Cinema 6D, discotecă
în incinta hotelului partener Serenity Makadi Beach (23 pm-02am), servicii de curăţătorie, limuzină, transfer aeroporthotel-aeroport.
Bine de stiut
Dress code obligatoriu în restaurant- smart casual
Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 515 camere:
219 Standard rooms ( 35mp ) - twin /king sized bed, maxim 1 extra bed, garden view
52 Triple rooms (52mp) - 3 paturi standard, garden view
18 Premium Rooms (35mp) - twin /king sized bed, maxim 1 extra bed, pool view

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 17:13)

48 Deluxe Rooms (35mp) - twin /king sized bed, maxim 1 extra bed, cos cu fructe şi minibar , pool view
110 Family Rooms - camere interconectate; dormitorul principal-king sized bed, dormitorul secundar- 2 paturi twin;
garden/ pool/ park view
8 Superior Family Rooms - 2 dormitoare si 1 living; pool view
60 Family Suites - 2 camere Deluxe separate; garden/ pool/ park view
Dotări cameră: baie proprie cu cadă/duş, halat şi slapi pentru baie, uscător de păr, TV satelit, telefon, acces
internet Wi-Fi, mini-bar, facilităţi ceai/cafea, seif, aer condiţionat, balcon/terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 0050
Plecare: (OTP) 04.05.2023 12:00:00 - (HRG) 04.05.2023 14:30:00
Intoarcere: (HRG) 11.05.2023 15:30:00 - (OTP) 11.05.2023 20:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 17:13)

