Coral Sea Water World
SHARM EL NABQ, Egipt

Descriere Coral Sea Water World 5*, SHARM EL NABQ, Egipt
Descriere hotel
Coral Sea Waterworld 5* a fost construit în anul 2005, pe malul mării. Au loc renovări parțiale anual.

Principalele puncte de atracție
Acces la internet Wi-Fi în spațiile comune ale hotelului
Aqua Park
Centru de diving și sporturi nautice
Regim de masă
All Inclusive:
- Mic dejun, prânz şi cină - tip bufet
- Gustări, băuturi alcoolice și non-alcoolice locale
- Acces internet Wi-Fi în spațiile comune ale hotelului, aerobic, aquagym, polo pe apă, fotbal pe plajă, volei, teren de
fotbal, teren de basket, program de animație, muzică live.

Locatia
Hotelul este amplasat la 35 minute de centrul orașului și la 15 minute de aeroportul din Sharm El Sheikh.

Soare si mare
400m plajă proprie; Aqua Park (tobogane, lazy river, mini tobogane); Șezlonguri, umbrele, prosoape și saltele gratuite
atât la plajă, cât și la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal - tip bufet; restaurante a la carte cu specific: ”Mermaid” – indian, restaurant italian; Room service,
Pools Bars, Beach Bar, Water Park Snack Bars, Lobby Bar și cort tradițional bedouin.

Sport și relaxare
Health Club (jacuzzi, saună uscată), coafor, salon de înfrumusețare, aerobic, aquagym, polo pe apă, fotbal pe plajă,
volei, teren de fotbal, teren de basket, program de animație, muzică live, centru sporturi nautice (banana, ski nautic,
windsurfing, sailing, barcă rapidă, etc.), centru de diving.

Facilități pentru copii
Kids Club, mini piscină, bufet, scaune în restaurant, pătuț, baby sitting (la cerere, contra cost).

Facilități gratuite

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (28.05.2022 00:08)

Acces internet Wi-Fi în spațiile comune ale hotelului, aerobic, aquagym, polo pe apă, fotbal pe plajă, volei, teren de
fotbal, teren de basket, program de animație, muzică live.

Facilități contra cost
Health Club (jacuzzi, saună uscată), coafor, salon de înfrumusețare, magazine, servicii de spălătorie, centru sporturi
nautice (banana, ski nautic, windsurfing, sailing, barcă rapidă, etc.), centru de diving.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 376 de camere, distribuite astfel: 185 camere standard, 80 camere familiale, 50 camere
deluxe, 28 camere familiale deluxe, 5 suite familiale, 14 camere familiale superior, 14 camere familiale
superior cu jacuzzi.
Dotări camere: baie cu cadă/ duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, mini-bar, seif, aer condiționat, facilități ceai/
cafea, balcon/terasă.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1537
Plecare: (CLJ) 20.09.2022 07:00:00 - (SSH) 20.09.2022 09:30:00
Intoarcere: (SSH) 27.09.2022 10:30:00 - (CLJ) 27.09.2022 15:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (28.05.2022 00:08)

