Swiss Inn Resort
Hurghada, Egipt

Descriere Swiss Inn Resort 5*, Hurghada, Egipt
Descriere hotel
Swiss Inn face parte din categoria hotelurilor de cinci stele, aflat în inima orașului Hurghada. Hotelul se adresează atât
familiilor cu copii cât și cuplurilor, fiind alegerea perfectă pentru un sejur reușit. Oaspeții hotelului se pot bucura de
servicii de calitate, de soare și de briza caldă a mării. De asemenea, oferă numeroase oportunități de explorare a
recifului de corali din apropiere, dar și a zonei de Marină.
Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi
Centru de diving
Recomandat pentru un sejur activ
Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale
Acces internet Wi-Fi în lobby, program de animație, muzică live
Locatia
Hotelul este amplasat la o distanță de 15 km de Aeroportul Internațional din Hurghada.
Soare si mare
Plajă proprie cu nisip fin;
Piscină principală cu secțiune pentru adulți și copii;
Șezlonguri, saltele, umbrele și prosoape atât la plajă, cât și la piscină.
Restaurante si baruri
Restaurant principal „Pebbles” tip bufet;
Restaurante a la carte cu specific: „La Casa” italian, „Lagoona” specialităț din pește;
Baruri: Lobby Bar, Pool Bar, Marina Beach Bar, „Champs” Bar, „Waves” Beach Bar.
Sport și relaxare
Centru SPA, sală de fitness, teren de tenis, teren de squash, teren de fotbal, program de animație, muzică live, centru
de diving, sporturi nautice.
Facilități pentru copii
Kids Club
Facilități și activități: spațiu de joacă, secțiuni în piscină.
Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi, sală de fitness, teren de tenis, teren de squash, program de animație, muzică live.
Facilități contra cost
Centru SPA, salon de înfrumusețare, servicii medicale, servicii de spălătorie, săli de conferință, magazine, centru de
diving, sporturi nautice.
Bine de stiut

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 11:19)

Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.
Sunt disponibile camere interconectate.
Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 400 camere, distribuite astfel:
Camere Premium Sea View – cca. 40 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Camere Premium – cca. 40 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Suite – cca. 43 mp, dormitor cu pat dublu sau două paturi twin, living;
Suite Familiale – cca. 73 mp, pat dublu sau două paturi twin, living.
Dotări camere: baie cu cadă / duș, uscător de păr, produse de igienă, aer condiționat, seif (gratuit), mini-bar (contra
cost), TV, telefon, balcon/ terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1525Plecare: (CLJ) 18.03.2022 09:15:00 - (HRG) 18.03.2022 12:45:00
Intoarcere: (HRG) 25.03.2022 13:45:00 - (CLJ) 25.03.2022 17:15:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 11:19)

