Hotel Royal Albatros
Moderna
Sharm El Sheikh, Egipt

Descriere Hotel Royal Albatros Moderna 5*, Sharm El Sheikh, Egipt

Localizare
Această proprietate este la 7 minute pe jos față de plajă. Albatros Moderna se află la 17 km de Aeroportul Internațional
Sharm El Sheikh.
Facilitati Hotel
Albatros Resort are o zonă de piscină în aer liber cu vedere la plajele aurii din Nabq Bay. Pune la dispoziție camere
spațioase, cu balcon privat mobilat. Există parcare privată gratuită. Bucurați-vă de parcul acvatic cu 24 de tobogane,
dintre care 5 pentru adulți.
Copiii se pot bucura de filme de animație la cinematograful în aer liber pentru copii.
Pentru a se relaxa, oaspeții se pot întinde pe unul dintre șezlongurile de lângă piscină și se pot bucura de o băutură
rece sub soarele egiptean. Hotelul are o recepție deschisă nonstop, unde personalul poate ajuta la organizarea de
activități în regiune, cum ar fi scufundări, ciclism sau închiriere de scutere.
Restaurantul proprietății servește mese rafinate în interior și în aer liber seara. Proprietatea servește în fiecare
dimineață un mic dejun tip bufet.
Oaspeții se pot bucura de o experiență culinară autentică orientală, asiatică și germană la restaurantele
Mediterranean, Zum Kaiser, L'Asiatique, L'Asiatique și Club Mac.
Oaspeții se pot bucura de specialități de cafea și ciocolată nonstop la Columbus” Café, și de diverse băuturi la Olympus
Bar, barul din hol, Active pool Bar, Aqua Park Bar, Beach Bar, Terrace Bar, Irish Pub, Sports Bar.
Există colț de Shisha, disponibil la un cost suplimentar.
Oaspeții se pot bucura de un concept de luat masa la cele 4 restaurante tip bufet din hotel.
Facilitati Camere
Oaspeții de la Royal Albatros Moderna - Aqua Park sunt cazați în camere luminoase și moderne, decorate cu o zonă de
relaxare și ferestre mari care se deschid spre balcon. Acestea au baie privată cu facilități moderne de duș.

• Sejururi externe plecari 2022: 10% avans la inscriere; Restul de 90% se achita cu pana la 21 zile inainte de data
calatoriei propriu-zise.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (11.08.2022 12:15)

