The Grand Hotel
Hurghada

Descriere The Grand Hotel, Hurghada
Descriere The Grand Hotel: parte a lantului Red Sea Hotels, este alcatuit din mai multe cladiri, situate pe plaja in
mijlocul unei gradini, este recomandat pentru un sejur linistit, la pret accesibil.

Localizare: situat pe plaja din Hurghada, la 10 km de centrul statiunii, la 5 km de aeroport.

Dotari camere: hotelul The Grand Hotel dispune de 549 de camere, de diferite tipuri (standard, superior, superior
deluxe, camera familiala, etc), dotate cu: baie proprie cu vana si/sau dus, uscator de par, sat TV, aer conditionat, seif,
telefon, mini frigider, balcon sau terasa cu vedere spre gradina.
Camere SUPERIOR: 19 mp cu baie proprie, WC, aer condiționat (sezonier), telefon, seif, TV satelit, minibar/frigider,
uscător de păr, balcon. Majoritatea camerelor are vedere spre grădină. Pot fi cazați cel mult 2 adulți și 2 copii.
Camere SUPERIOR DELUXE: dotate asemanator cu cele superior, sunt mai spațioase (31 mp) și o parte au vedere spre
mare. Pot fi cazați maxim 3 adulți sau 2 adulți + 2 copii.
Camere FAMILIALE: sunr mai spatioase (42 mp), dispun de aceleasi dotari ca si camerele superior. Dormitor separat,
vedere la grădină sau piscină. Se pot caza maxim 3 adulți + 1 copil sau 2 adulți +3 copii.

Facilitati hotel The Grand Hotel: receptie 24 de ore, casa de schimb valutar, depozitare bagaje, internet wifi la receptie
(gratuit), internet café, piscina exterioara, pool bar, sala fitness (cu plata), masaj (cu plata), programe de animatie si
divertisment in timpul zilei si seara, tenis de masa, teren de tenis (cu plata), centru de scufundari in apropiere,
restaurant principal de tip buffet, restaurante a la carte, baruri, cafenea, room service (cu plata), snack bar, plaja
privata, sezlonguri si umbrele gratuite pe plaja si la piscine, prosoape de plaja, magazine de suveniruri.

Plaja: hotel situat pe plaja privata, cu nisip. Plaja este amenajata cu sezlonguri si umbrele, beach bar.

CLUB DE COPII ETI – MAXI Club
Pentru a delecta copiii între 4-12 ani, organizăm programe variate, 6 zile pe saptamana. Animatorii noștrii - vorbitori de
limba germana si engleza - au grijă de copii, fiecare grupa de varsta isi va gasi cu siguranța indeletnicirea favorita !
Cluburile ETI – Maxi sunt disponibile in urmatoarele hoteluri Red Sea: Siva Grand Beach, Grand Hotel, Grand Resort,
Grand Makadi, Sunwing Waterworld Makadi (Hurghada), Ghazala Gardens, Siva Sharm, Sharm Resort, Grand Hotel
Sharm (Sharm el Sheikh).

ETI BABY–SERVICE

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (05.12.2021 23:08)

În colaborare cu ETI – Maxi Club, oferim spre inchiriere utilitati necesare familiilor cu copii mici (se lasa depozit de cca
10-20 eur/obiect): plasa de tantari, aparat de incalzit sticla, fierbator apa, olita, patut, carucior, jucarii de plaja.
Rugăm semnalați eventualele solicitări la adresa de mail info@eti-romania.ro !
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All inclusive pentru copii: În cadrul clubului ETI-Maxi Club copiii pot servi gratuit băuturi, înghețată și prânzul, între
orele 10-17.

Masa: All Inclusive (include cele trei mese principale in regim bufet, consumatia de bauturi alcoolice si nealcoolice
locale), snackuri intre mese. Programul de All inclusive detaliat se primeste la receptie, la check in.

Despre serviciile all inclusive, programul barurilor și restaurantelor, respectiv alte eventuale costuri suplimentare
personalul hotelului ofera informații detaliate si actuale la fața locului. In restaurante tinuta corespunzatoare este
obligatorie. Este obligatorie purtarea bratarii de all inclusive. Va atragem atenția, ca la anumite restaurante se
recomanda rezervarea meselor. Unele specialitati se servesc contra cost.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (05.12.2021 23:08)

