Labranda Club Makadi
Makadi Bay, Egipt

Descriere Labranda Club Makadi 4*, Makadi Bay, Egipt
Descriere hotel
Labranda Club Makadi 4* construit în anul 2000, este situat în Makadi Bay, una dintre cele mai sudice regiuni ale
Hurghadei. Au loc renovări anual.

Principalele puncte de atracție
Acces Wi-Fi gratuit pe întreg domeniul hotelului
Recif de corali în apropriere
Diversitate culinară
Recomandat pentru un sejur cu familia
Regim de masă
All Inclusive:
- Mic dejun, prânz și cină – tip bufet
- Băuturi alcoolice și non-alcoolice locale, în intervalul orar 10:00-00:00
- Mini-bar alimentat zilnic cu apă
- Restaurantele a la carte cu specific oriental, grecesc ”Taverna Paros”, cubanez ”Pequena Habana”, ”Rock & Roll
Burger House”, ”Yum Asian Kitchen & BAR” o cină gratuită/ sejur
- Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, recepție 24h, saună, baie cu aburi, jacuzzi, sală de fitness,
aquagym, gimnastică, tenis de masă, darts, biliard, boccia, squash, 2 terenuri de tenis, volei pe plajă, canoe, windsurf,
program de animație, muzică live, spectacole.

Locatia
Hotelul este situat pe malul mării, la 30 de km de Aeroportul din Hurghada și la 35 km de centrul orașului.

Soare si mare
Plajă proprie, lagună; piscină exterioară; Umbrele, saltele și prosoape gratuite atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal – tip bufet, restaurante a la carte cu specific: oriental, italian, pescăresc; Promenada Makadi:
grecesc ”Taverna Paros”, cubanez ”Pequena Habana”, Rock & Roll Burger House”, asiatic ”Yum Asian Kitchen & Bar” ;
Lobby Bar, Pool Bar, Beach Bar, Cafe Cairo, Gelateria ”Giardino delle Rose”.

Sport și relaxare
La Brise Spa, salon de înfrumusețare, baie turcească, masaje, saună, baie cu aburi, jacuzzi, sală de fitness, aquagym,
gimnastică, tenis de masă, darts, biliard, boccia, squash, 2 terenuri de tenis, volei pe plajă, echitație, diving, canoe,
windsurf, sporturi nautice motorizate și nemotorizate, program de animație, muzică live, spectacole.

Facilități pentru copii

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.09.2021 18:45)

Miniclub, piscină, spațiu de joacă, babysitter (contra cost, la cerere).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi pe întreg domeniul hotelului, recepție 24h, saună, baie cu aburi, jacuzzi, sală de fitness, aquagym,
gimnastică, tenis de masă, darts, biliard, boccia, squash, 2 terenuri de tenis, volei pe plajă, canoe, windsurf, program
de animație, muzică live, spectacole.

Facilități contra cost
La Brise Spa, salon de înfrumusețare, baie turcească, masaje, servicii de spălătorie, echitație, diving, sporturi nautice
motorizate și nemotorizate.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un număr de 339 camere, distribuite astfel: 303 de camere standard (cca. 22 mp) și 36
camere familiale spațioase (cca. 30 mp).
Dotări camere: baie proprie cu duș/ cadă, uscător de păr, aer condiționat, telefon, Tv, acces la internet Wi-Fi, seif,
mini-bar, facilități pentru ceai/ cafea, balcon/ terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1525
Plecare: (CLJ) 15.10.2021 16:20:00 - (HRG) 15.10.2021 18:50:00
Intoarcere: (HRG) 22.10.2021 10:50:00 - (CLJ) 22.10.2021 15:20:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (27.09.2021 18:45)

