Sunrise Select Crystal
Bay Resort
Hurghada, Egipt

Descriere Sunrise Select Crystal Bay Resort 5*, Hurghada, Egipt
Descriere hotel
Sunrise Crystal Bay Resort este un complex de 5 stele situat în Hurghada, care îmbină frumusețea naturii cu luxul și
stilul modern. Este alegerea perfectă pentru o vacanță relaxantă unde oaspeții se pot bucura de o multitudine de
facilităţi recreative şi de divertisment, beneficiind astfel un sejur de neuitat.
Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi gratuit
Centru Wellness & Spa
Centru de diving
Cina Festiva de Craciun/Revelion este inclusa in tarife.
Regim de masă
All Inclusive
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Lobby Bar: băuturi alcoolice şi non-alcoolice locale 24 H
-Recepţie 24 H, acces internet Wi-Fi gratuit, saună, baie cu aburi, sală de fitness, aerobic, aqua aerobic, volei pe plajă,
jacuzzi în aer liber, tenis de masă, fussball, darts, boccia, biliard, mini-fotbal, teren de tenis, închiriere rachete de tenis,
program de animaţii, show-uri, muzică live

Locatia
Hotelul este amplasat direct pe plajă, la o distanţă de 9 km de Aeroportul din Hurghada şi la 14 km de centrul oraşului
și piața Saqqala, la 1 km de Senzo Mall și Sand City Hurghada, la 13km de Mini Egypt Park.
Soare si mare
Plajă proprie, cu nisip şi ponton; 2 piscine exterioare - 1750 mp şi 180 mp, piscină cu jacuzzi - 80 mp, kid’s pool - 140
mp. Umbrele, şezlonguri, saltele şi prosoape gratuite, atât la plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
Restaurant principal, tip bufet - “Rainbow”; 3 restaurante á la carte: “Mediterranean”, “Masala” - indian, “Poseidon Grill
House”, “Felucca” - pescăresc; Pyramid Lobby Bar, Illusion Pub, Cocktail Bar & Lounge, Champion Sports Bar, Alf Leila
Shisha Café, Sunrise Pool Bar, Poseidon Beach Bar, Royal Club Lounge.

Sport și relaxare
Sală de fitness, aerobic, aqua aerobic, volei pe plajă, jacuzzi în aer liber, tenis de masă, fussball, darts, boccia, biliard,
mini-fotbal, teren de tenis, banana, windsurfing, centru de diving.

Facilități pentru copii

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (30.11.2022 10:20)

Mini Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3-12 ani; deschis 6 zile/săptămână), spaţiu de joacă, scaune în
restaurant, piscină (cu încălzire pe timp de iarnă), secţiune în piscina exterioară, pătuţ (la cerere, gratuit), baby-sitter
(la cerere, contra cost).

Facilități gratuite
Acces internet Wi-Fi gratuit, saună, baie cu aburi, sală de fitness, aerobic, aqua aerobic, volei pe plajă, jacuzzi în aer
liber, tenis de masă, fussball, darts, boccia, biliard, mini-fotbal, teren tenis, închiriere rachete de tenis, program de
animații, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, masaj, salon de înfrumuseţare, coafor, spălătorie, banana, windsurfing, centru de diving,
shuttle-bus până în centrul oraşului (cu rezervare în prealabil).

Bine de stiut
Restaurantul á la carte cu specific pescăresc “Felucca” este contra cost.

Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 364 camere, împărţite astfel: 80 superior rooms (cca. 35 mp), 172 deluxe rooms
(cca. 42 mp), 50 junior suites (cca. 44 mp), 37 family suites (cca. 44 mp), 2 executive suites (cca. 90 mp),
2 crystal suites (cca. 120 mp), 8 pool suites (cca. 95 mp), 9 jacuzzi suites (cca. 100 mp), 2 royal suites (cca.
123 mp), 2 camere pentru persoane cu dizabilităţi (cca. 42 mp).
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, TV satelit, telefon, acces internet Wi-Fi (gratuit), mini-bar,
facilităţi ceai/cafea, seif, aer condiţionat individual, balcon/terasă; curăţenie se face zilnic.

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1525
Plecare: (CLJ) 31.12.2022 07:00:00 - (HRG) 31.12.2022 10:30:00
Intoarcere: (HRG) 07.01.2023 11:20:00 - (CLJ) 07.01.2023 14:50:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (30.11.2022 10:20)

