Sea Star Beau Rivage
Hurghada, Egipt

Descriere Sea Star Beau Rivage 4*, Hurghada, Egipt
Descriere hotel
Sea Star Beau Rivage se întinde pe o suprafaţă de 22.000 mp şi este amplasat pe malul mării, la aproximativ 2 km de
centrul El Dahar din Hurghada şi 10 km de aeroport.
Principalele puncte de atracție
Aqua Center, Diving Center
5 restaurante, 10 baruri
Recomandat pentru vacanţa relaxantă a familiilor cu copii
Regim de masă
ALL INCLUSIVE- mic dejun, prânz şi cină tip bufet. Ȋn cursul zilei, gustări uşoare, băuturi alcoolice şi nealcoolice
gratuite, la ore şi locaţii stabilite de hotel. Ţinută formală pentru cină. Serviciile all inclusive diferă de la un hotel la altul.
Facilități pentru copii
Kids Club (4-14 ani; deschis zilnic în intervalul orar 10:00-12:00 şi 15:00-17:00), spaţiu de joacă, piscină, mini-disco,
meniu şi scaune în restaurant, pătuţ, baby-sitter (contra cost).
Facilități gratuite
Gimnastică, aqua gym, lecţii de dans, polo pe apă, tenis de masă, teren de fotbal, teren de tenis, program de animaţii,
show-uri, muzică live.
Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, salon de înfrumuseţare, masaj, coafor, baie trucească, baie cu aburi, biliard, mini-golf, plimbări
cu cămila, diving center, aqua center (“Fun Aqua”- deschis zilnic în intervalul orar 10:00-17:00).
Facilități si dotari camere
Hotelul este compus dintr-o clădire cu 5 etaje şi dispune de un total de 293 camere, împărţite astfel: 47 standard
queen bed rooms (cca. 27 mp), 212 standard twin bed rooms (cca. 27 mp), 12 standard triple rooms (cca. 31 mp), 12
junior suites (cca. 37 mp), 6 executive suites (cca. 43 mp,), 4 royal suites (cca. 120 mp).
Dotări camere: baie proprie cu cadă/ duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, mini-bar, aer condiţionat individual, seif,
balcon/ terasă.
Plajă
300 m de plajă proprie, cu nisip. Şezlonguri, saltele, umbrele şi prosoape gratuite, atât la plajă cât şi la piscină.
Facilități hotel
5 restaurante (1 principal-“El Khayam”, 1 Pizza Corner; 3 restaurante á la carte, cu specific: italian-“La Nonna”,
pescăresc-“Samakmak”, “Grill Corner”), 10 baruri (Star, Subway Disco Bar, Pool Bar, Italian Restaurant Bar, Pool Area,
Ice Cream Corner, Tea Time Corner, On The Rocks Pub, Fish Restaurant Bar, Shisha Corner), 3 piscine (1 principală750 mp, 1 încălzită- 300 mp, 1 pentru copii- 25 mp), sală pentru evenimente şi conferinţe, spălătorie (contra cost),
servicii medicale (contra cost), magazine, schimb valutar, servicii medicale (contra cost), închiriere maşini, taxi.
Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1525
Plecare: (CLJ) 03.09.2022 06:00:00 - (HRG) 03.09.2022 08:30:00
Intoarcere: (HRG) 10.09.2022 09:30:00 - (CLJ) 10.09.2022 14:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.12.2022 06:57)

