Organizator Hawajskie Aloha
www.HawajskieAloha.pl
Facebook.com/hawajskiealoha

06-500 Mława, ul. Długa 9A, tel. + 48 881-520-850
NIP: 566-169-28-36, REGON: 141986500
WPIS ORGANIZATORA TURYSTYKI - NUMER EWIDENCYJNY: 8300

Opis wycieczki
POŁOŻENIE: - zobacz na mapie google
- ok. 20 km od lotniska w Hurghadzie
- ok. 12 km od centrum Hurghady
- ok. 8 km do centrum El Gouny
PLAŻA:
- piaszczysta o długości 300 m, z łagodnym zejściem do wody
- leżaki, materace i parasole (bezpłatne)
POKOJE:
Pokój standardowy
- klimatyzacja indywidualna
- TV-Sat, telefon, lodówka
- płatny: sejf
- łazienka (WC, wanna/prysznic, suszarka do włosów)
- pokoje Sea Side/Pool View dodatkowo posiadają balkon/taras
Pokój rodzinny
- wyposażenie pokoju standardowego
- część pokoi posiada balkon/taras
- jeden pokój – powierzchnia około 56 m2
SPORT I ROZRYWKA:
Bezpłatne
- 2 baseny
- siłownia
- boisko do siatkówki, aerobik, piłka wodna
- mini golf, tenis stołowy, rzutki, bule
- animacje
Płatne
- bilard
- pokój gier
- korty tenisowe oraz wypożyczenie sprzętu
- sporty wodne na plaży
- centrum nurkowe
- centrum Spa: masaże, sauna, łaźnia parowa, jacuzzi
DZIECI:
- brodzik, plac zabaw
- miniklub
- łóżeczka (na życzenie) oraz krzesełka w restauracji
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- specjalne menu dla dzieci
WYŻYWIENIE:
All Inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w wybranych barach. Lokalne napoje
alkoholowe i bezalkoholowe serwowane są w godzinach 10:00-24:00.
RESTURACJE I BARY:
- restauracja główna
- 2 restauracje tematyczne: orientalna i włoska (bezpłatne)
- lobby bar (10:00-24:00)
- bar przy basenie (10:00-17:00)
- bar na plaży (10:00-17:00)

DODATKOWE INFORMACJE:
- kawiarenka internetowa oraz Wi Fi (płatne)
- opieka medyczna, pralnia, sklepy
- dyskoteka (napoje płatne)
- punkt wymiany walut
- wypożyczalnia samochodów, sala konferencyjna
- hotel przystosowany dla osób niepełnosprawnych

Biuro Podróży Hawajskie Aloha posiada pozwolenie Organizatora Imprez Turystycznych na cały świat, numer ewidencyjny 8300,
zaświadczenie 1399 dokument wydany przez Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego. Posiadamy również aktualną gwarancje
ubezpieczeniową spełniająca rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2010r. w sprawie sumy gwarancji ubezpieczeniowej
wymaganej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jako Organizator Usług Turystycznych. Dokumenty firmy są
dostępne na stronie internetowej www.hawajskiealoha.pl zakładka firma / dokumenty.
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