Biuro Podróży Continental Travel
Al. Spółdzielczości Pracy 34/40 Galeria Olimp
20-147 Lublin
Tel: 81 532 46 63
Fax: 81 532 46 63
E-mail: biuro@continental-travel.pl
Oferta 1
Kierunek
Egipt
Sharm El Sheikh

Hotel
Panorama Naama
Heights

Kategoria

Wylot
Warszawa

Termin
14.09.2019
21.09.2019

Cena za os.
1841.00 PLN

Suma
3682.54
PLN*

* Cena całkowita: Dorosły: 1841.27 PLN (29.07.1989) Dorosły: 1841.27 PLN (29.07.1989)
Podróż tam:
Wylot z: Warszawa do Szarm El-Szejk Lot ENT
dnia: 14.09.2019 godz. 15:40 - 20:00
Powrót:
Wylot z: Szarm El-Szejk do Warszawa
dnia: 21.09.2019 godz. 06:55 - 11:15
Zakwaterowanie: Standard room
Wyżywienie:
All Inclusive

Opis: Kompleks hotelowy szczególnie polecany dla rodzin z dziećmi. Na rozległym, zadbanym terenie znajdziemy zjeżdżalnie wodne, zaplecze rozrywkowe
dla najmłodszych m.in. brodzik, plac zabaw i mini klub gdzie zabawy dostarczą wiele uśmiechu i radości, dla dorosłych dodatkowym plusem będzie
wyżywienie w formie AII Inclusive.
Hotel
Kategoria hotelu: 4*
Kategoria lokalna hotelu: 4*
Opis hotelu
Data otwarcia: 2008 r. Odnowiony w 2010 r. Na terenie hotelu: restauracja, bary (2), room service (płatny), sejf w recepcji (płatny), pralnia (płatna), basen
odkryty, zjeżdżalnia wodna dla dorosłych i 2 dla dzieci).
Internet: Wi-Fi w lobby bezpłatne
Plaża: 8 km od hotelu, wydzielona część plaży publicznej, piaszczysta, 1 km długości. Do plaży kursuje bezpłatny bus hotelowy.Bezpłatne: leżaki, ręczniki
plażowe.
Pokoje: Zlokalizowane są w 3 budynkach:2 budynki główne (liczba pięter: 2), aneks (liczba pięter: 2) Typy pokoi: pokoje standardowe: klimatyzacja
indywidualna, sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy/herbaty (bezpłatny), minibar (płatny), TV, telefon, łazienka (wanna lub prysznic, WC), balkon lub
taras , suity: klimatyzacja indywidualna, sejf (bezpłatny), zestaw do parzenia kawy/herbaty (bezpłatny), minibar (płatny), TV, telefon, łazienka (wanna lub
prysznic, WC), balkon lub taras
Wyżywienie: restauracja główna, bary (2) All Inclusive (10:00-23:00) śniadanie (07:00-10:00), obiad (13:00-15:00), kolacja (19:00-21:00) serwowane w
restauracji głównej, późne śniadanie (11:00-12:00), przekąski (15:00-17:00) serwowane w barze na basenie, podwieczorek (17:00-18:00) serwowany w
lobby barze, lody, wybrane lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, pakiety dla nowożeńców i urodzinowe (na życzenie)
Z myślą o dzieciach: brodzik, zjeżdżalnie wodne dla dzieci (2), animacje dla dzieci oraz miniklub dla dzieci w wieku 4-8 lat, dzieci w wieku 1-3 lat mogą
przebywać na terenie miniklubu tylko pod opieką rodzica/opiekuna, plac zabaw, krzesełka dla dzieci w restauracji, łóżeczko dla dziecka do 2 lat (na
zamówienie przed przyjazdem)
Aktywnie i animacyjnie
W cenie: tenis stołowy, rzutki, siatkówka plażowa, bilard, aerobik, animacje
Płatne: sporty wodne na plaży, siłownia, centrum SPA, masaż, sauna, jacuzzi, dyskoteka, salon piękności
Aktualizacja opisu: 03.04.2019 14:28
Usługi dostępne w hotelu: Wi-Fi SPA Disco Mini Klub All Inclusive Serwis plażowy Sporty wodne Zjeżdżalnie
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