Jaz Makadi Saraya
Makadi Bay, Egipt

Descriere Jaz Makadi Saraya 5*, Makadi Bay, Egipt
Descriere hotel
Jaz Makadi Saraya Resort îmbină perfect designul contemporan cu ospitalitatea unui resort de 5*, oferind oaspeţilor o
gamă largă de activităţi, animaţii, programe de divertisment, momente relaxante la piscină sau pe plajă, varietate
culinară.

Principalele puncte de atracție
Acces gratuit la Aqua park-ul ”Makadi Water World” cu 50 tobogane - 40.000 mp
Acces internet Wi-Fi
Centru Wellness & Spa
Teren de golf în apropierea hotelului

Regim de masă
All Inclusive
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale, în intervalul orar 10:00-00:00
-Sală de fitness, aqua gym, aerobic, boccia, tenis de masă, darts, teren de tenis, basket şi volei pe plajă, program de
animaţii, show-uri, muzică live

Locatia
Hotelul este amplasat la o distanţă de 400 m de plaja cu nisip, la 1 km de Madinat Makadi, 35 km de aeroportul din
Hurghada şi la 30 km de centrul oraşului.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip; 3 piscine exterioare; 2 piscine cu 3 tobogane pentru copii. Umbrele şi şezlonguri gratuite.

Restaurante si baruri
2 restaurante principale:”Sunflower” - cu specific internaţional şi “Al Nakhil”; Cabaret Snack Restaurant” - pool bar;
„Ganzabil” - snack bar şi Food Court - lângă plajă, 3 baruri (Food Court & Beach Bar, Ganzabil - pool bar, Tamerina
Lobby Bar)

Sport și relaxare
Sală de fitness, aqua gym, aerobic, boccia, tenis de masă, darts, teren de tenis, basket şi volei pe plajă, centru de
scufundări, sporturi nautice, golf (în apropierea hotelului).
Facilități pentru copii

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.08.2021 17:37)

Kids-club, piscină pentru copii, spaţiu de joacă, animaţii, baby-sitter (contra cost).

Facilități gratuite
Sală de fitness, aqua gym, aerobic, boccia, tenis de masă, darts, teren de tenis, basket şi volei pe plajă, program de
animaţii, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, masaj, saună, jacuzzi, baie cu aburi, coafor, spălătorie, magazine, centru de scufundări,
sporturi nautice, golf.
Bine de stiut
-suplimentul pentru adulti si copii la aqua parkul Makadi Water World cu 50 de jocuri si tobogane acvatice este inclus in
tariful pachetului turistic; pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 0-2 ani accesul este gratuit
-intrarea este limitata, in intervalul orar 10:00-12:30 si 14:00-17:00;
-tariful include: apa, suc, cafea, bauturi non-alcoolice locale, snackuri, pizza, prajituri
Lobby Bar 24 H - după ora 00:00 băuturile sunt contra cost.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 325 de camere spaţioase, împărţite astfel: superior rooms (cca. 34 mp), family
rooms (cca. 45 mp,), junior suites (cca. 55 mp), royal suites (cca. 100 mp).
Dotări camere: baie proprie cu duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, seif (în cameră, gratuit), mini-bar, facilităţi
ceai/cafea, balcon/terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1525
Plecare: (CLJ) 13.08.2021 07:30:00 - (HRG) 13.08.2021 10:00:00
Intoarcere: (HRG) 20.08.2021 20:00:00 - (CLJ) 21.08.2021 00:30:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.08.2021 17:37)

