Sunrise Romance
Sahl Hasheesh Bey, Egipt

Descriere Sunrise Romance 5*, Sahl Hasheesh Bey, Egipt
Descriere hotel
Sunrise Romance Resort a fost deschis în anul 2010 şi oferă oaspeţilor posibilitatea de a petrece o vacanţă de lux întrun resort ce se întinde pe malul Mării Roşii. Ultima renovare a avut loc în anul 2018.
Principalele puncte de atracție
Hotel adults only 16+
Acces internet Wi-Fi gratuit
Lobby Bar deschis 24 H
Regim de masă
All Inclusive:
-mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-băuturi alcoolice şi non-alcoolice 24 H
-acces internet Wi-Fi gratuit (atât în camere cât şi în spaţiile comune ale hotelului), recepţie 24H, saună şi jacuzzi la
piscină, gimnastică, tenis de masă, darts, boccia, billiard, program de animiaţii, show-uri, muzică live, muzică
instrumentală
Locatia
Hotelul este amplasat în Sahl Hasheesh, la o distanţă de 21 km de aeroportul din Hurghada şi la 26 km de centrul
oraşului.
Soare si mare
130 m de plajă proprie; pavilioane pe plajă; 2 piscine: Sunrise Pool-700 mp, relax pool-120 mp; umbrele, şezlonguri şi
saltele gratuite, atât la plajă cât şi la piscină
Restaurante si baruri
Restaurant principal-tip bufet-“Heliodoro”, 5 restaurante á la carte cu specific: Italian-“Basilico”, Asiatic-“Oishi”, Indian“Manohar”, libanez-“Layali”, pescăresc-“Felucca” (contra cost); Landscape snack-bar; 6 baruri: Sun Ray Lobby Bar
(deschis 24 H), Sunrise Pool Bar, Landscape Bar, Romance Bar, Relax Pool Bar, Beach Bar
Sport și relaxare
Gimnastică, tenis de masă, darts, boccia, antrenor personal, centru de diving, aqua center, snorkeling, plimbări cu
barca
Facilități pentru copii
Hotel adults only (nu acceptă cazarea persoanelor cu vârsta sub 16 ani).

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (23.06.2021 02:32)

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi, saună şi jacuzzi la piscină, gimnastică, tenis de masă, darts, boccia, billiard, program de animaţii,
show-uri, muzică live, muzică instrumentala
Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, baie cu aburi, jacuzzi, saună, masaj, tratamente faciale şi corporale, manichiură, pedichiură,
salon de înfrumuseţare, antrenor personal, coafor, sală pentru întâlniri şi conferinţe, servicii medicale, magazine,
spălătorie, închiriere maşini, centru de diving, aqua center, snorkeling, plimbări cu barca
Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 252 camere, împărţite astfel: 72 superior rooms (cca. 38 mp; city/mountain view),
76 deluxe pool view rooms (cca. 46 mp), 62 deluxe sea view rooms (cca. 39 mp), 10 deluxe swim-up rooms
pool view (cca. 46 mp), 10 deluxe jacuzzi rooms partial sea & pool view (cca. 46 mp), 15 jacuzzi pool view
suites (cca. 90 mp), 2 royal suites sea view (cca. 140 mp).
Dotări cameră: baie proprie cu cadă/duş, halat şi slapi pentru baie, uscător de păr, LED TV, telefon, acces internet Wi-Fi
gratuit, mini-bar, facilităţi ceai/cafea, seif, fier şi masa pentru călcat haine, aer condiţionat, balcon/terasă

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1597
Plecare: (OMR) 10.07.2021 15:00:00 - (HRG) 10.07.2021 17:30:00
Intoarcere: (HRG) 17.07.2021 09:30:00 - (OMR) 17.07.2021 14:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (23.06.2021 02:32)

