Hurghada Long Beach
Resort
Hurghada, Egipt

Descriere Hurghada Long Beach Resort 4*, Hurghada, Egipt
Localizare: este situat pe plaja sa privată, la odistanță de 14 km de aeroportul Hurghada și 22 km de centrul orașului
Hurghada.
Facilități hotel: restaurant, baruri, teren de tenis, loc de joacă și club pentru copii, sală de fitness, aerobic, volei pe
plajă, baschet, tenis de masă și tenis de camp, minigolf, minifotbal, darts, squash, biliard, șah, discotecă (gratuit pană
la ora 24:00).
Facilități contra cost: inchiriere echipament de tenis, windsurfing, centru de scufundări, cursuri de scuba diving,
catamaran, echitație și plimbări cu camila, baby sitting, proceduri Spa, saună, jacuzzi, masaj, baie cu aburi.
Facilități cameră dublă: pat matrimonial sau 2 paturi twin, balcon, baie cu cadă sau duș, uscător de păr, minibar,
seif (gratuit), TV, telefon, acces wi-fi (contra cost).
Capacitate cameră dublă standard: 3 adulți sau 2 adulți + 1 copil (varsta maximă implinită 11 ani)
Nota!
Vă rugăm să luati la cunostinta că, din cauza unei daune neașteptate in hol, aerul condiționat din zona lobby-ului din
Long Beach necesită reparații și acestea vor rămane inchise in perioada 26.05.2022 pană in 10.07.2022.
In această perioadă, check-in/out se va face intr-o zonă specială din lounge.
Experiența oaspeților nu ar trebui să fie afectată de această intreținere. Pentru a asigura satisfacția oaspeților, Long
Beach are plăcerea de a oferi o selecție de servicii suplimentare stimaților dumneavoastră oaspeți in această perioadă,
după cum urmează:
- Faceți upgrade la formula all-inclusive pentru a fi 24 de ore in Aqua Lounge
- Funcționează barul principal de la piscină pană la ora 22:00
- Acces nelimitat la restaurantele noastre de specialitate (este necesară rezervare prealabilă)
Servirea a trei stiluri diferite de mic dejun in trei restaurante diferite:
- Restaurant Al Dente (Restaurantul principal care servește micul dejun - pranz- cina tip bufet deschis).
- Restaurant Podium (Cina Restaurant al Carte-Bucataria Internationala).
- Restaurantul Happy Buda (Cina Restaurant al Carte- Restaurantul Orientului Indepărtat).
- Restaurant La Casina (Cina Restaurant al Carte – Bucataria Italiana).
- Restaurantul Zeta’s (Cina Restaurant al Carte – Bucătărie mediteraneană).
- AIKA- Restaurantul Dolli (cină la Restaurant al Carte- Mancare egipteană).

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (09.01.2023 17:49)

