Sunrise Select Royal
Makadi
Makadi Bay, Egipt

Descriere Sunrise Select Royal Makadi 5*, Makadi Bay, Egipt
Descriere hotel
Construit în anul 2005, Sunrise Select Royal Makadi Resort este amplasat pe malul Mării Roşii, fiind locul perfect pentru
petrecerea unui sejur relaxant. Hotelul beneficiază de un design deosebit şi este înconjurat de grădini luxuriante, 7
piscine şi un aqua park.

Principalele puncte de atracție
Aqua Park cu 18 tobogane
Centru de diving
Centru Wellness & Spa
Acces internet Wi-Fi

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
-Recepţie 24 H, acces internet Wi-Fi, sală de fitness, aerobic, aqua gym, tenis de masă, darts, tir cu arcul, volei pe
plajă, teren de tenis şi echipament, fotbal pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live

Locatia
Hotelul este localizat direct pe plajă, în golful Makadi Bay, la o distanţă de 27 km de aeroportul din Hurghada şi la 33
km de centrul oraşului.

Soare si mare
305 m de plajă proprie; piscină principală – 2.560 mp, sports pool - 670 mp, corner pool - 430 mp, royal pool - 75 mp,
kids club pool - 75 mp, family pool - 85 mp, kids family pool - 120 mp, aqua park cu 18 tobogane pentru adulţi şi copii –
2.700 mp.

Restaurante si baruri
Restaurante principale, tip bufet - “Shahrazad” şi “Around The World”; 7 restaurante á la carte, cu specific: italian - “La
Trattoria”, asiatic - “Asia”, mediteranean - “Dalila”, mexican - “El Paso”, steak house - “T-Bone’s”, grecesc - “Sirene”,
Bedouin; Lobby Bar 24 H, Sultana Café, Victoria Pub, Disco Aquarius, Pergola Bar, Sports Bar, Beach Bar Counter, Royal
Bar, Aqua Bar, Family Pool Bar

Sport și relaxare

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (19.04.2021 08:57)

Sală de fitness, aerobic, aqua gym, tenis de masă, darts, tir cu arcul, tenis, volei pe plajă, teren de tenis şi echipament,
fotbal pe plajă, centru de diving, windsurfing, aqua center.

Facilități pentru copii
Kid’s Club (pentru copiii cu vârst cuprinsă între 3-12 ani; deschis în intervalul orar 10:00-12:00 şi 15:00-17:00), spaţiu
de joacă, 2 piscine, pătuţ (la cerere, gratuit), baby-sitter (la cerere, contra cost).

Facilități gratuite
Sală de fitness, aerobic, aqua gym, tenis de masă, darts, tir cu arcul, tenis, volei pe plajă, teren de tenis şi echipament,
fotbal pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, saună, baie cu aburi, jacuzzi, masaj, tratamente faciale şi corporale, salon de înfrumuseţare,
biliard, nocturnă teren de tenis, centru de diving, windsurfing, aqua center.

Bine de stiut
Lobby Bar: după ora 00:00 băuturile sunt contra cost.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 698 camere, împărţite astfel: 481 camere standard (cca. 40-55 mp), 150 camere
family (cca. 70 mp), 50 camere family cu pat supraetajat (cca. 55 mp), 11 suite junior (cca. 50 mp), 3 suite
executive (cca. 77 mp), 3 suite royale (cca. 112 mp).
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, acces internet Wi-Fi, mini-bar (umplut la
sosire; apoi 2 sticle mici de apă/zi), facilităţi ceai/cafea, seif, aer condiţionat, balcon/terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: UJ 3001
Plecare: (CLJ) 18.09.2021 11:30:00 - (HRG) 18.09.2021 14:00:00
Intoarcere: (HRG) 25.09.2021 06:00:00 - (CLJ) 25.09.2021 10:30:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (19.04.2021 08:57)

