Brayka Bay
Marsa Alam, Egipt

Descriere Brayka Bay 4*, Marsa Alam, Egipt
Descriere hotel
Situat în Golful Marsa Brayka într-un decor cu grădini luxuriante, Brayka Bay Reef Resort este un complex de 4* care
oferă o experiență activă iubitorilor de sporturi nautice printre recifele de corali din Marea Roșie.
Principalele puncte de atracție
Hotel pe malul mării
Diversitate culinară
Recomandat pentru un sejur activ

Regim de masă
All Inclusive:
Mic dejun, prânz și cină – tip bufet;
Băuturi alcoolice și non alcoolice locale;
Zumba, aqua gym, boccia, darts, tenis de masă, fotbal pe plajă, tenis pe plajă, volei pe plajă, karaoke, program
de animație, muzică live, petreceri tematice.
Locatia
Hotelul este amplasat la 22 km de centrul orașului Marsa Alam și la 257 km de aeroportul din Hurghada.

Soare si mare
Plaja proprie cu nisip se întinde pe o distanță de 1.3km în Golful Brayka și are o zonă dedicată Adults Only. Cele două
recifuri de corali impresionante găzduiesc diversitatea vieții marine, specifice Mării Roșii.
Piscina principală, piscină interioară, piscină pentru copii; Șezlonguri, saltele și umbrele gratuite atât la plajă, cât și la
piscină.
Restaurante si baruri
Restaurant principal „Zest” – tip bufet;
Restaurante a la carte cu specific: „Tamara” – arabic, „Gamberini” – pescăresc;
Baruri: Tiffany Lobby Bar, Sailors Beach, Blues Pool Bar, Swim Up Bar.

Sport și relaxare
Centru Wellness & SPA, yoga, masaje, saună, baie cu aburi, salon de înfrumusețare, zumba, aqua gym, boccia, darts,
tenis de masă, biliard, teren de tenis, teren de fotbal, fotbal pe plajă, tenis pe plajă, volei pe plajă, karaoke, program de
animație, muzică live, petreceri tematice, sporturi nautice, diving, snorkeling.

Facilități pentru copii

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.12.2022 00:56)

Kids Beach Park, piscină.

Facilități gratuite
Zumba, aqua gym, boccia, darts, tenis de masă, fotbal pe plajă, tenis pe plajă, volei pe plajă, karaoke, program de
animație, muzică live, petreceri tematice.

Facilități contra cost
Centru Wellness & SPA, yoga, masaje, saună, baie cu aburi, salon de înfrumusețare, biliard, teren de tenis, teren de
fotbal, sporturi nautice, diving, snorkeling.
Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de 320 camere, distribuite astfel:
Camere Standard – cca. 35 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Camere Superior – cca. 35 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Camere Deluxe – cca. 35 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Camere Beach Front – cca. 35 mp, pat dublu sau două paturi twin;
Camere Familiale – cca. 100 mp, living, două camere cu pat dublu sau două paturi twin;
Suite Familiale– cca. 70 mp, două camere cu pat dublu sau două paturi twin.
Dotări camere:baie cu cadă/ duș, uscător de păr, aer condiționat, seif, minibar – contra cost, TV, telefon, balcon.
Servicii zilnice de menaj.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1525Plecare: (CLJ) 14.10.2022 11:00:00 - (HRG) 14.10.2022 13:30:00
Intoarcere: (HRG) 21.10.2022 23:30:00 - (CLJ) 22.10.2022 04:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.12.2022 00:56)

