TIA HEIGHTS MAKADI
BAY
Makadi Bay, Egipt

Descriere TIA HEIGHTS MAKADI BAY 5*, Makadi Bay, Egipt
RECOMANDAT 4* SUPERIOR ! Hotelul este situat pe malul mării, la 30 min de centrul staţiunii Hurghada.
Hotel Website: www.tiaheights.com
Conditii Speciale Sarbatori:
Vezi aici conditiile speciale pentru rezervare si plata !
Localizare:
Pe malul mării, la 29 km de aeroport şi 30 min de centrul staţiunii Hurghada.
Facilitati hotel:
Situat în golful Makadi – locatia ideală pentru diving - hotelul este cel mai mare resort “Le Meridien”, cu o plaja privată
de 550 m lungime şi cea mai mare piscină din Orientul Mijlociu (640 mp). Complexul hotelier se compune din 3 clădirii:
Dune, Lagoon si Main şi dispune de: restaurante, baruri, frizerie, coafor, business center, internet, schimb valutar,
magazine, bibliotecă, cabinet medical, spălătorie, baby sitting, club pentru copii, sală de jocuri, tenis de masă, piscină,
piscină acoperită, saună, baie de aburi, jacuzzi, 4 terenuri de tenis, călărie, programe de animaţie, spectacole, diving
center, schi nautic.
Facilitati camere:
Aer condiţionat, tv satelit, telefon, mini bar, seif, baie cu duş, uscător de păr, terasă.
CONDITII ASIGURARE!
Asigurarea Cocktail Travel Protection fara fransiza – pentru cazurile de storno, valoarea maxima despagubita este de
25.000 Ron / rezervare
EXCEPTIE!: pentru anulare inainte de plecare din motive de imbolnavire sau carantina cauzata de o epidemie sau
pandemie (ex: Covid19) - se aplica fransiza 30%
Riscurile acoperite si sumele maxim despagubite le regasiti in Insurance Product Information Document care poate fi
descarcat AICI
Conditii de plata si penalizare
Conditiile de plata si penalizare valabile pentru acest hotel le regasiti pe link-ul:
https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/conditii-plata-penalizare/
Informatii standard
Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile standard valabile pentru acest pachet
turistic. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatii-standard/
Informatii precontractuale

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.12.2022 00:30)

Conform OG2/ 2018, la momentul ofertarii unui pachet de servicii de calatorie, atat agentia de turism organizatoare cat
si agentia de turism intermediara, trebuie sa furnizeze calatorului informatiile precontractele valabile pentru acest
pachet turistic / destinatie. Acestea se descarca de pe link-ul: https://informatiicalatorie.cocktailholidays.ro/informatiiprecontractuale/
Informatiile de mai sus sunt valabile si vor fi folosite doar in cazul in care Cocktail Holidays este agentia organizatoare,
iar agentia de unde se oferteaza / achizitioneaza pachetul actioneaza ca intermediar.
Cocktail Holidays nu isi asuma raspunderea in cazul in care informatiile de mai sus nu sunt inmanate turistilor, la
momentul ofertarii pachetelor.
Oferta generata din sistemul agentiei Cocktail Holidays, impreuna cu informatiile standard & precontractuale sunt
parte integranta a contractului privind pachetul de servicii de calatorie achizitionat si nu pot fi modificate decat prin
acordul explicit al partilor contractante.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.12.2022 00:30)

