Titanic Palace Resort
Hurghada, Egipt

Descriere Titanic Palace Resort 5*, Hurghada, Egipt
Descriere hotel
Titanic Palace Resort se întinde pe o suprafaţă de 102.000 mp, pe malul Mării Roşii, oferind oaspeţilor posibilitatea de a
petrece un sejur de neuitat, bogat în evenimente şi activităţi de divertisment pentru toate vârstele, sporturi nautice
sau plimbări pe mare. Înconjurat de grădini spațioase, resortul oferă o priveliște spectaculoasă ce garantează o
experiență de vis.

Principalele puncte de atracție
Acces internet Wi-Fi gratuit
Centru Wellness & Spa
Centru de diving
Aqua Center

Regim de masă
Ultra All Inclusive
-Mic dejun, prânz şi cină tip bufet
-Acces internet Wi-Fi, gimnastică, aqua gym, dans din buric, tenis de masă, fussball, darts, bowling, mini-golf, basket,
polo pe apă, program de animaţii, show-uri, muzică live

Locatia
Hotelul este amplasat direct pe plajă, la o distanţă de 10 km de aeroportul din Hurghada şi la 17 km de centrul
oraşului, la 290 km de Luxor şi la 450 km de Cairo.

Soare si mare
365 m de plajă proprie, cu nisip; ponton; piscine: piscină încălzită pe timp de iarnă, piscină pentru copii, jacuzzi (la
centrul Spa), 8 piscine swim-up, 47 piscine pentru bungallow-uri; aqua park – 4.000 mp de piscine, cu 8 tobogane
pentru adulţi şi 8 pentru copii, rafting river, piscină cu valuri. Umbrele, şezlonguri, saltele şi prosoape gratuite, atât la
plajă cât şi la piscină.

Restaurante si baruri
2 restaurante principale - ”Cleopatra” şi “Antonio”; 9 restaurante á la carte, cu specific: japonez, chinezesc, indian,
mexican, mongol, italian (la Titanic Beach), libanez (la Titanic Beach), chinezesc (la Titanic Beach), grill (la Titanic
Beach); Lobby Bar, Pool Bar, Beach Bar, Waves Disco Bar, Alexander Bar, VIP Lounge Bar.

Sport și relaxare
Gimnastică, aqua gym, dans din buric, tenis de masă, fussball, darts, bowling, mini-golf, basket, polo pe apă, teren de
tenis, centru de diving, windsurfing, kitesurfing, aqua center, snorkeling, excursii pe mare.

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.12.2022 00:44)

Facilități pentru copii
Kid’s Club (pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani; deschis zilnic), spaţiu de joacă, echipă de animatori, pătuţ.

Facilități gratuite
Gimnastică, aqua gym, dans din buric, tenis de masă, fussball, darts, bowling, mini-golf, basket, polo pe apă, program
de animaţii, show-uri, muzică live.

Facilități contra cost
Centru Wellness & Spa, saună, masaj, baie cu aburi, baie turcească, biliard, PlayStation, jocuri video, internet café, sală
pentru întâlniri şi conferinţe, spălătorie, magazine, teren de tenis, centru de diving, windsurfing, kitesurfing, aqua
center, snorkeling, excursii pe mare.

Bine de stiut
- Family Rooms (1 dormitor/ 2 dormitoare)
- Bungalow Rooms (destinate în exclusivitate adulților)
- Swim-up Rooms (destinate în exclusivitate adulților >12 ani, capacitate maximă 2 persoane)
Restaurante á la Carte: 2 cine/sejur gratuite, cu rezervare în prealabil
Hotelul dispune de facilități pentru persoanele cu dizabilități.
Facilități si dotari camere
Hotelul dispune de un total de 593 camere, împărţite astfel: camere standard (cca. 48 mp), camerestandard
swim up (cca. 48 mp), camere superior (cca. 55 mp), camere family standard (cca. 55 mp), camere de tip
bungalow (cca. 48 mp).
Dotări camere: baie proprie cu cadă/duş, uscător de păr, LCD TV satelit, telefon, mini-bar, seif, aer condiţionat,
balcon/terasă; curăţenie se face zilnic.
In camerele swim-up Adults Only se acceptă maxim 2 persoane iar vârsta minimă acceptată este 12 ani. Nu se accepta
tripla
Camerele Bungalow sunt de asemenea adults only si se accepta maxim 1 sau 2 adulti. Nu se accepta tripla

Detalii transport avion:
Cod zbor: H4 1585
Plecare: (TGM) 11.08.2023 20:00:00 - (HRG) 11.08.2023 22:30:00
Intoarcere: (HRG) 18.08.2023 14:30:00 - (TGM) 18.08.2023 19:00:00

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (03.12.2022 00:44)

