Premier Le Reve
Sahl Hasheesh Bey, Egipt

Descriere Premier Le Reve 5*, Sahl Hasheesh Bey, Egipt
Descriere hotel
Premier Le Reve Hotel & Spaoferă oaspeţilor posibilitatea de a petrece un sejur de lux într-un decor feeric, pe malul
Mării Roşii.Ultima renovare parţială a avut loc în anul 2016.

Principalele puncte de atracție
Hotel adults only 16+
Centru Wellness & Spa
Acces internet Wi-Fi

Regim de masă
Ultra All Inclusive
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Lobby Bar 24 H
-Coş cu fructe şi o butelie de vin în cameră, în ziua sosirii
-Acces internet Wi-Fi gratuit (în spaţiile comune ale hotelului), sală de fitness, aerobic, saună, tenis de masă, volei pe
plajă, darts, biliard, boccia, programe de divertisment

Locatia
Hotelul este amplasat pe malul mării, la o distanţă de 22 km de aeroportul din Hurghada şi la 25 km de centrul oraşului
vechi.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip şi pietriş; recif de corali; ponton; 4 piscine exterioare (1 piscină cu încălzire în perioada de iarnă),
piscină interioară (cu încălzire în perioada de iarnă). Umbrele, şezlonguri, saltele şi prosoape gratuite, atât la plajă cât
şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal - “Turquoise”, pool restaurant - “Ossiano”; 4 restaurante á la carte, cu specific: italian - “Bella’s”,
chinezesc - “Mandarin”, pescăresc - “Mermaid”, japonez & indian - “Myiako”; Executive Lounge, Pool Bar, Long Bar,
Vitamin Bar, Lobby Bar.

Sport și relaxare
Sală de fitness, aerobic, tenis de masă, volei pe plajă, darts, biliard, boccia.

Facilități pentru copii

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.07.2021 05:39)

Hotel adults only- nu acceptă copii sub 16 ani.

Facilități gratuite
Sală de fitness, aerobic, saună, tenis de masă, volei pe plajă, darts, biliard, boccia, programe de divertisment.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, masaj, jacuzzi, baie cu aburi, tratamente faciale şi corporale, coafor, plimbări cu cămila,
echitaţie, centru de diving, snorkeling.

Bine de stiut
Dress code obligatoriu în restaurant: Smart Casual.
Hotelul oferă carduri clienţilor fideli, cu care aceștia pot beneficia de o serie de facilităţi care nu implică vreun cost
suplimentar.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 372 de camere, împarţite astfel: 49 garden view rooms (cca. 49 mp), 30pool view
rooms (cca. 49 mp), 189limited sea view rooms (cca. 49 mp), 20 full sea view rooms (cca. 49 mp), 40jacuzzi
deluxe rooms (cca. 56 mp), 26 jacuzzi suites (cca. 60 mp), 6 Le Reve suites (cca. 102 mp), 4 Honeymoon
suites (cca. 78 mp), Premier suites (cca 137 mp).
Dotări camere: baie proprie cu cadă şi duş, uscător de păr, LCD TV satelit, telefon, conexiune internet, mini-bar,
facilităţi ceai/cafea, seif, aer condiţionat centralizat, balcon/terasă; curăţenie se face zilnic.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1541*1STOP
Plecare: (OMR) 27.08.2021 16:20:00 - (HRG) 27.08.2021 20:20:00
Intoarcere: (HRG) 03.09.2021 10:50:00 - (OMR) 03.09.2021 15:20:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.07.2021 05:39)

