JAZ CASA DEL MAR
BEACH
Hurghada

Descriere JAZ CASA DEL MAR BEACH 5*, Hurghada
Descriere hotel
Jaz Casa Del Mar Beach este un hotel din categoria de lux, complet renovat, amplasat in apropiere de portul de
agrement Hurghada, invita turistii sa petreaca un sejur de neuitat, intr-un cadru feeric.

Principalele puncte de atracție
Acces Internet Wi-Fi
Centru Wellness & Spa
Centru de diving

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină tip bufet
Sală de fitness, darts, boccia, tenis de masă, teren de tenis, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri,
muzică live
Locatia
Hotelul este amplasat pe malul Mării Roşii, la o distanță de 5 km de aeroportul din Hurghada si la 15 km de centrul
oraşului.

Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip;
Infinity pool, adult only pool, 2 piscine pentru copii
Șezlonguri, umbrele și prosoape gratuite atât la plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet
3 restaurante a la carte, cu specific italian - „Pomodoro”, mediteranean-„Aqua’s” si „Oscar Grill”
1 French Bistro
Lobby Bar, 2 Pool Bars, Beach Bar, Oriental Cafe

Sport și relaxare
Sală de fitness, darts, boccia, tenis de masă, teren de tenis, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live,

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (22.05.2022 13:48)

centru Wellness & Spa, masaj, jacuzzi, saună, baie cu aburi, sevicii medicale, servicii de spălătorie, echipament pentru
tenis si nocturna teren, centru de diving.

Facilități pentru copii
Kids club, spatiu de joaca, patut (la cerere, gratuit), 2 piscine (incalzite pe timp de iarna).

Facilități gratuite
Sală de fitness, darts, boccia, tenis de masă, teren de tenis, volei pe plajă, program de animaţii, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, masaj, jacuzzi, saună, baie cu aburi, sevicii medicale, servicii de spălătorie, echipament pentru
tenis si nocturna teren, centru de diving.

Bine de stiut
Restaurante a la carte – o cina/sejur gratuita, cu rezervare in prealabil.

Facilități si dotari camere
Hotelul pune la dispozitia turistilor un total de 236 camere si suite amenajate in culori vibrante, cu obiecte de arta
contemporana si facilitati de lux.
Dotări camere:baie cu cadă / duș, uscător de păr, minibar (alimentat zilnic), aer condiționat, seif, mini-bar, facilităţi
ceai / cafea, TV satelit, acces internet Wi-Fi, balcon / terasă;

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1525Plecare: (CLJ) 05.08.2022 11:00:00 - (HRG) 05.08.2022 13:30:00
Intoarcere: (HRG) 12.08.2022 23:30:00 - (CLJ) 13.08.2022 04:00:00
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