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
- przy plaży
- ok. 5 km od centrum Sakkali
- ok. 8 km od lotniska w Hurghadzie
PLAŻA:
- piaszczysta, szeroka
- prywatna wyspa
- leżaki i parasole (bezpłatne)
POKOJE:
Pokój Standardowy
- klimatyzacja indywidualna
- TV-Sat, serwis do kawy, sejf, telefon
- płatne- minibar, woda butelkowana
- łazienka (WC, wanna/prysznic, szlafrok, suszarka do włosów)
- balkon/taras
SPORT I ROZRYWKA:
Bezpłatnie
- 2 baseny
- tenis stołowy, siatkówka
- małe boisko do piłki nożnej
- animacje
Płatnie
- korty tenisowe, bilard
- centrum fitness, sauna, masaże, jacuzzi
- sporty wodne na plaży
- centrum nurkowe
DZIECI:
- plac zabaw, miniklub
- basen
WYŻYWIENIE:
HB: śniadanie i obiadokolacja w formie bufetu (napoje płatne przy obiadokolacji).
All inclusive: śniadanie, obiad i kolacja w formie bufetu, przekąski w ciągu dnia w wybranych barach, kawa, herbata. Lokalne
napoje bezalkoholowe, wino oraz piwo serwowane są w godzinach 11:00-23:30. Dodatkowo goście mogą korzystać z
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siłowni, sauny, jacuzzi, łaźni, kortu tenisowego, bilardu oraz mają 24 h dostęp do internetu bezprzewodowego w miejscach
ogólnie dostępnych.
RESTAURACJE I BARY:
- restauracja główna
- restauracje tematyczne (kuchnia włoska, azjatycka, międzynarodowa)
- bar na plaży (od 11:00 do zachodu słońca)
- kawiarnia (17:00 - 23:30)
- bar (18:30 - 23:30)
DODATKOWE INFORMACJE:
- kawiarenka internetowa (płatna)
- centrum biznesowe

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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