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
Hurghada

Hotel
Red Sea The Grand
Hotel Hurghada

Kategoria

Wylot
Warszawa

Termin
08.09.2019
15.09.2019

Cena za os.
1765.00 PLN

Suma
3530.00
PLN*

* Cena całkowita: Dorosły: 1765.00 PLN (29.07.1989) Dorosły: 1765.00 PLN (29.07.1989)
Podróż tam:
Wylot z: Warszawa do Hurghada Lot 3648
dnia: 08.09.2019 godz. 14:05 - 18:25
Powrót:
Wylot z: Hurghada do Warszawa
dnia: 15.09.2019 godz. 08:50 - 13:10
Zakwaterowanie: Superior dwuosobowy
Wyżywienie:
All Inclusive

Położenie: Hotel usytułowany bezpośrednio przy prywatnej, szerokiej, piaszczystej plaży z promenadą nadmorską. Piękny, rozległy ogród hotelowy
zachwyca swą bujną roślinnością. Szczególnie polecany dla miłośników relaksu i spokojnego wypoczynku. Do centrum Hurghady ok 10 km, kursuje
bezpłatny autobus. Transfer z lotniska zajmuje ok. 20 km.
Wyposażenie: Rozległy kompleks hotelowy, oferuje 326 pokoi, rozmieszczonych w budynku głównym i wielu 1-3 piętrowych budynkach w ogrodzie. Do
dyspozycji Gości; przestronny hol powitalny z recepcją (darmowe Wi-Fi), 3 restauracje (bufet), sklep z pamiątkami, siłownia, piano oraz lobby bar. Na
terenie zewnętrznym znajduje się basen, bary na plaży, centrum sportów wodnych Euro Divers (kursy nurkowania, windsurfing ect.). W pobliżu hotelu
centrum rozrywkowo-handlowe Grand Mall; bilard, minimarket, apteka, fryzjer, sklepy, dyskoteka, wiele restauracji i barów. Leżaki, materace, parasole
przy basenie i na plaży bezpłatnie. Ręczniki kąpielowe w praktycznej torbie plażowej w pokoju. UWAGA; Obecnie trwają prace remontowe w lewym
skrzydle hotelu (teren jest osłonięty i prace nie stanową wiekszego problemu związanego z komfortem wypoczynku Gości).
Pokoje: POKOJE STANDARDOWE SUPERIOR DZ/EZ; (ok. 19 m2), przyjemnie urządzone, klimatyzacja (uruchamiana sezonowo), telefon, sejf, TV sat., mini
lodówka, większość z balkonem lub tarasem, przeważnie z widokiem na ogród, wanna, WC, suszarka do włosów. Maksymalne obłożenie 2 os. dorosłe.
POKOJE SUPERIOR DELUXE DZS/EZS; (ok. 31 m2), większe, wyposażane jak pokoje standardowe. Maksymalne obłożenie dla 2-3 os. dorosłych lub 2 os.
dorosłych i 2 dzieci (2-13 lat). POKOJE RODZINNE FZ3/FZ4; (ok.42 m2), dodatkowo oddzielna sypialnia z widokiem na basen lub ogród, wyposażane jak
pokoje standardowe. Maksymalne obłożenie dla 3 os. dorosłych i 1 dziecka lub 2 os. dorosłych i 3 dzieci (2-13 lat).
Sport i rozrywka: Tenis stołowy, codziennie programy animacyjne przy basenie i na plaży, wieczorami przedstawienia. Za opłatą; siłownia, tenis, sauna,
jacuzzi, masaże, sporty wodne na plaży (paragliding, centrum nurkowe, kitesurfing), oferowane przez lokalne firmy. Szkoła nurkowania Euro Divers w
hotelu. W centrum handlowym Grand Mall wiele restauracji, barów, dyskoteka oraz sklepy.
Wyżywienie: All inclusive; śniadania, obiady, kolacje w formie bufetu w restauracji głównej, popołudniu przekąski, wypieki i ciasta. Lokalne napoje
bezalkoholowe oraz lokalne alkohole 10-24 (w barze przy plaży i przy basenie w godz. 10-17). Kawa, herbata w godz. 10-14. W centrum Grand Mall restauracje za opłatą, konieczna wcześniejsza rezerwacja. Do kolacji wymagany strój formalny, noszenie opasek all inclusive jest obowiązkowe.
Dzieci: Klub dla dzieci (4-12 lat), 6 razy w tygodniu programy animacyjne i rozrywkowe, plac zabaw, basen, mini disco, specjalne menu w restauracji.
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