JAZ AQUAMARINE RESORT
Hurghada, Egypt

Descriere JAZ AQUAMARINE RESORT 5*, Hurghada, Egypt
Localizare: Hotelul este localizat la 12.2 km de Portul Nou din Hurghada si la 14.5 km de moscheea din Hurghada. La
16 km de hotel se afla Muzeul Marin si Acvariul si la aproximativ 30 km este Parcul Acvatic Makadi.
Tip masa: All Inclusive
Dotari camere: Hotelul dispune de 1001 de camere confortabile si cu mobilier modern dotate cu aer conditionat
controlat individual, baie proprie cu dus si uscator de par, internet wi-fi gratuit, televizor LCD prin satelit, facilitate
pentru a face ceai/cafea, minibar si balcon sau terasa.
Facilitati hotel: Restaurant principal Topaz ce ofera oaspetilor ce rezerva in regim all inclusive cele 3 mese principale in
stil buffet, Four Corners Restaurant cu specific Asiatic, oriental si Mediterranean, 2 lobby bar, 3 snack bar, 4
restaurante a la carte, cafeneaua in stil egiptean Al Ayam unde se poate comanda shisha.
Hotelul are plaja proprie cu sezlonguri si umbrele dar si 17 piscine, dintre care 4 sunt pentru copii. Sa nu uitam si de
parcul acvatic al hotelului cu 22 tobogane, dintre care 8 sunt pentru copii.
Centrul pentru sporturi nautice, contra cost, poate oferi windsurfing, scufundari sau pescuit la adancime. Se poate
inchiria si o camila pe plaja.
Activitati: Pentru oaspetii mai active hotelul ofera sala de sport, terenuri de tenis, teren multifunctional pe care se
poate juca basket, fotbal sau alte sporturi. Se mai poate juca si volei pe plaja sau polo de apa sau pentru oaspetii mai
relaxati boccia sau darts.
Hotelul ofera internet wi-fi gratuit, serviciu de concierge, babysitting (contra cost) si transport la puncte de atractie din
apropiere (contra cost).
Mivida centrul spa al hotelului ofera 19 camere de tratament, inclusive camera pentru cupluri si hammam turcesc.
Facilitati copii: Kids Club pentru copii 4-12 ani si pentru adolescenti - The Station, sala de jocuri (cu 17 console de
playstation).
Pagina web: https://www.jazhotels.com/hurghada/hotels/jaz-aquamarine.aspx
Nota informativa: Pentru anumite facilitati din hotel sau din camera, hotelierul poate solicita taxe suplimentare. In
momentul sosirii la hotel solicitati receptionerului sa va informeze cu exactitate asupra lor.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.05.2022 17:43)

